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 ۱ _ےداغرا اکی اتتیراب انچ ے آ

 ۱ (۱ع:ماتلا) 5 ها رَقَو ةَعَمَج انيلَع نا 5

 س ےرمذ یے رام انہ ڈر رواانرک اک( بانک )یاریشالپ"

 ےر لاج گپ کت م اقروا ے یگوہ لزا ےل ےک نس ےب بات 5

 ہدای) ےس بس شاید کراس مک ۱ 1ر ت تقی اچ
 نازل باتو ابا ۱

 فرحت الطصا یک رکن رقت ٰ
 .ے یئگی کس یم طظافلا نا فیر تی الطضا کن آو ٠

 الا لوقنملا فحاصملا یف بوتکملا لوسرلا ىلع لزمملا

 .ةھبش الب ارتاوتمالقن
 روا ءاہگ ا کسی فحاصمءاوہ لزان نا لوس رج لوک لات" ۱

 . (نآرتلاموط) ےل وقر اوہ ےہ بغ یر نالے پآ 5

 ۱ تقی یکس ااروا یو ۱

 اکل زا ےمرذ ےک گو رب اب هفطص رگ سران اکر وس نوچ مرگ ن آر

 ور نا اب هچ سیراب ےس اپ ےس بنے اچ یگ

 دعایی نازی مبل '' ا



 و ۷ ۳ رج

 ۱ ہول نیا |, ںیہ زگ6 ماکود ے ےک ناسنادحب ےک ےن آس اتد اذل اید اگ

 روا ےل مک یف که« یکی فرط ںوراچ ےک اوج ےس تان اک ا

 لگ زرند اکا ےک لا ے وہ ے رک ل اھت اوت کل ارگ مود

 فا یتم یی امت لاج ے رک تک یا

 “يج یوسی مع نک انا ےل ےک ںوماکں وفود نا

 . ےک یں وکی کا ؟ے ایک ت قت کت ات اک اکو من مولعمرب ےسا کک ْ
 -- یگ ابد وو ککتشو سا ؟ے مکس اج این هد اف بر طس مے نا ؟ ںیہ لاو ایک
 مع تا کک بجز ءاتکسرکس ویل اعتسا ئل تر اف تا رچ یھی ٹوک

 اپ انا رفتار وار تپ وکں وہ اکے ن وک و ؟ے اہک ی م شاو مش

 ۱ ...٠ ۔ںیٹیگومربراپ یا اک
 ۱ ے رک ما سر نا لات 5

 1~ ی نراتوم مک ں قا ہروکرب ےسا چے رذ ےک نج ء ںیہ ۓتامرف اطع حار ناف کم

 دات هم[ دوا اج ناک گاج نانا کیا

 ۱ ںیہ لاجوم مولعم ےہ ر و ےک اوج سا ںی اب کت ہہ وک انا انچ ءیگو ےر ست

 اس ارد نا اب جر وآہ تی ر زذ ےک لک کتی«

 ۰ : _ےاتاجایکا ط عجل زذ ےک قو ۱

 ]0 ب ھار ں وقتی م 5

 کانال زچ ج چاچ ءا د لیک اکو ےگ ےک سس ار شورا .

 تنی سج اڑ تک ج لس لک یزماکنا«لب اب وہ مولعمےس اوشا
 ۱ ناناریرک گو« مولع یی ر ڈے گیتا ےب * ےاھٹڈ نانا کیا ےس اسے ر یم ۱ 5

 ۳ ہا لای« کوچ لاشیب یس ا. ےا روک رپ زکات جب ےن ینگ آب ان ا
 - سل و پد شش رند ۹



 مک 9 نا فمر روت ین نارقلا موت ٤

 یک نانا اک لوہا ےہ ےک کر نب ںی "1 لط.لوباپ کم ولعم ےہ ل

 . ےک روض لہ لیک کک ایارس ےک یا روا تسوات 3 ایک اضعا ےک سا رگ

 ا ا چ ایڈ ولویررع لا نرم
 لاو قرص وے اتو لک ر اک درچ نر طی

 یک اکے مولع یھب ےک سیم ےراب ےک سیٹ یس ال, کوہ ںیمولفم ےہ

 ۱ ہترچ راس ایک ےن یک ےسارکے ملیت بس یر ورش ناب لک یئوک

 نکی Jx اتکس کف وکےےن او ےن رکا یب گل ا یش ےس ےن ستم لا 7 لا

 لگن نشر گا با ءا وم لار رور وخ کے یرات لسی رم

ALES ۱روا ںی تاریک. سی نر قوا انرکل لے ےس ہک  

ج کت یں اچ شانس 1ں یکے ۳ نت 11 رم بارم اک ار ۱
 ۱ سی او

 ۱ ےد باجل اح ںاہچ روا لرل کتبر ولت او نا

 روریر یک مضر یک نل لا نام ےس اوہ ورشم اک اک لے ںیہ سیہ ےہ

 ۳ ںی یا شاپ یت بیول اب کررکاج پدج کیا یگی بن
 ساب ےک ی یس لطیرز ےک لر روا چ اوت لصاح زی رذ ےن اوج ۱

 اپ ںویکوک خانی ایا چ ےن یک ار دات لر ۱

 بدن تلا اک اس نوک کس ا ؟ ںیہ شر بت فرط یک ادق سا ؟ےس ۱

 لیک ب اوج کن ا یر اوج وا ل شک یہ یا تالاوس ؟دنیی ناس نوکروا آ

 درس هارد وج ےل ےک دون امنا باوج ےک تالاوس نا« ےد

 تاک اگیاچنیارقف
 ھج ےہ مرز ب یاہو ےک نان قوا سا 5 ۱ 3

 . ےک لاوروا لو ےس اتکا بم باوجاکت الاوس تے گرنز کن تا

 هوا روا ےہ یرورض ےل ےک سی نر کن لنا مع اک نا نی توپ کلرز 9۵

 ے ے ار کن اسناد ہاشم وا لش رمزن جانو او کیے رش 7



 سو )جس هوم
 7 کچ روا ےہ ترور کج کیا اد سه تیک ںی ناک

 3 لار سیٹ ماکل فل اہ ےہ گچ سا یب گیم ترورض یک قو روط یواین
a ۱۲ ۱ حرط سج ۓئاج یوم ےہ لشکر دا کت ابر کا کج سال  

 ٠ ےس ہں طا مور لر مت کرک یم
 ےک ی اتو 2ام یکن اید ماکت ادق قید
 ۰ ۱ 0۳... بتمن رپ لم

 ۱ روغی هد دے یوکے ر یم نی وک یتا ۱

 تے ت٠ کیا ےیرب یک یحو سا
 ,٠ بلا ءایتاج ےہ لمس ے ےک ماملا سا فرت 303

 "تک 2 ےک ںپدد ءایمنا رغ روا اتا تل امتتسا اک مد طس کچ أ

 اف ںی لاتا ےل ےک روا یک ےک اینا توس" ی وظف نیم ےہایگایک
 بن یک هل مالک اپا فتا ےس سش میز ہد قو ریاچ .نا

 ۱ ۱ ی و ی ادا لا ۱

 ۱ ۱ ماقا ید

 راکٹ 72 ںیہ ےتا تو
 ٰ ی 3ت سو

ZON 
TO PN 7۰ 1 تی  

 ۰ "یکن ہن روا ےس اتوہ طا کشر شم ا ےہ اید لاڈ تابش ا ٰ
 ٰ 7 2 ابا سا و اداکار 7

 ۰ ہی

 | سا لا س اھ با ےس. ساس ےس ے سہ +ہس ف بس ا جج



 PE ها یک مس ٍِ

 ااو رر واءےہ اوہ یو یھب ب اوخ اکم اسلا کم یتا تان یک ںی با روا ےن کوب یل یش یر ادیب تیک ےک آے فرط کی اھت

 ۱ ۳ اقا 9 سس ۱

 ءےہ کد لازا ا نیب اوہ شارا واک شر یھب ںیم لا اتارفاطع

 ۔ے وم لا کت یقیکب رش بی کاج لپ تو آتی ۱

 رد تفکر ی سار ایوب میز لیکر اک مج

 لو ےگ ناجی وکرد ےک لا

 فرش کیاکہ تار ور ساق را ہک شم لاک

 یے اروا لا ےس بس سم ںوصق ایدی 2 اے لکا

 ۱ دوس یر رک

 ۱ 9 ۱ آر تے وہ ےترکن ای تلیضف یکم لا لیتر ےل
 (e ےس ..اّیلکت یلموم هللا ملکو

 دل ںیم بوت الان یوم شا"

 لتور) ۱

 7 ٠ای اش سری
 کا فر: ا لرزش تقوا فر هستم ہتش کو روا چن
 زنم م انی رک آۓ ٹاس ںیم لک کن انا که ورم نیر واے ید لات زاوآ

 ` اسلام لے اپ طب تروص آری نہ کےہ اوہ یا راه 5

 ( ۱۸۸۵ یر اہل فل اوپن 1ر تل مولع) . ۱ ۰. اتو« یرداتهذام ۱ ۲

 ما اي ناچ ےک نرم تن کک



 ۱ سہ سر ۱

 سرو قیر وز

 لری ید لو چی روضت

 یو  لوقرک فل پل تر تار ۱

 تا و و و رو زی گلاب

 رفته تر لا ۱

 . یت مصفیف لع دشا وهو س رجلا ةلصلص لغم ىنيتاي ًانايحا

 ٤ و . الجر کلملا یل لٹمی ًانایحا و لاقام تیعو دقو

 ٦ ےل ےزیم تر ور یکیوردا ےہ قید اتا یکم یک تر دو

 7 ۱ او 1 نیب وج و ولے اتو 77 بج زر چی ےہ یوم تور از ےب بس ۱
 و ہری سام ےر گر مچ دا جے ات اکے وع

ET ۷۱ نت را ی  

E ۱ ۱ ۱7۲ نیم سی نمک ہدباشم فا و کار دا ا کت یقیں اس لو ار ۳  
 ۱ یونگ سرا ےن فال ترش هک دل پیرس سود ما ولت ابا ۱

 E ۱۹ض خم یرابلا شک ےآ ایده وری زاد 1
 ا ۱ تاج لوس کس اے وکی لام کف ۶ ۳ ۲

 ۱ سیم تیر ط لات سا ووپ اکے اتو مولعم ایا فرص ےس شی وک ۱
 کنن یکی نش تیر یاس« ی رکن آ | زاو ٢ی یں وش
 NOTE ۲ اھ تراش ہدایز ےس بس اب تیر 1 مت 7

 ۱ ۱ بم تی چرس لیپ | ثیدع سو :



 ہاخحاروا ےہ یو نا ویا

 . لار اٹ شک ام ترضح انچ ا اڑ چ ید قم ب 1ںیم رک ۱ ۱

 د ےتوہ لات یو پ آس ند ےک ںوڑاج تخم ےن ما ۱

 ناف لاپ آ تاج اوہ تل اکو بج یھب یم یو ییا )ےس
 هات الا یاب )ی قوت 12 بویر وب مس شد کرا 2

 اتا ترضح سج کت برف اه ہشیئاع ت رطح تیباورروا کیا

 کک غاش یک ورکوم ر ردفا رپ کر ساس کج پ ۲3 لو لزان ور
 ریپ اتارا پ وا تک ےنایکیکےساییدر متن او ےک ےن اسا اچ ڈور طط

CTا بت _ هتک + رطیکں تومےرطتےک ساک  

 ال ب اکی اب تدش قا تا شجر م تک اکو ۱

 1 اروا ءاتاچ ھٹیٹ رکب د ےس چوب ےک اپ پ آہ د ےتوہراوس تنو لار روفاج ی ۱

 تام یار اقوام ںوناز کد تہب نی یز تر ات بارم.

 لو« ۳ نار ارز ترضحن ےس اروا یوں ورش نوم لزا کو م قول

 یر لا یک زاو ۲ یک یب کو سا تاقوا شک

 چه پ3 لس لپ ببر ے اار ترص

 گی دات او آی اساتید رت مس روا ۱

 تیر
 یشن یے رو سی شیب دل 7 تروصیرسود لگو

 | اومد ان م انہ اکر پارک آں اپ ےک لپ پ آس لش نانا

 بر شتر رہا یس 1

 اے نا زن تر ال با



 ناضمر رونق نآر قلا موم

 ںڑتروص یر سوور او با, ے رکا لچ کف یی کے رھپ ےنپارکن
 روهه طر رح ال ےس تبا ا 7 کم السلا ہیلع لر تررض یھب س
 رمق لاپ و کرکے ے ال فیر ںی تروصا یک جا کی لئلاہ ہد ںیم تاور
 ` ےک رس ب ےس ین نتت ےک رضا کیا ان مرض احکام قت یک
 ۱ ( او لوا ہےں اج یر اقلام ) 5 ا ایم ںیم ےن ارم

 یی آش لب یراوخد صان الو ب آں مم ےے ر طلا و .
 رز اک زوصلا ل قو ےب پ آلے ںیم تیبادر کیا وبا ںیم انچ

 كا آہ دایزےس بس ےل ےس تری ردا) "یلع نوها وهو”: ار

 (gedê ےہ الا
 : 9ژ ےہ , فرص ےک قرون سیم ثب رج اب هر 01 اس ہشام نر رطح

 . مے رر لت ےس ثروت دم ات ںیہ ےس ےس نا یر

a ARE۱  

 ۱ 2 ٦ اسب لر کشف
 ھ7 7 ی کمک 5

 تکه بلاگ سل ر

 وک ل کرج ترففزوخ ےن الا پر آب ج تقو لار حرم آیا اوہ حرم نت تفرص لا ۱

 روا « سنا مہ تر یرسود یگ امر رباط اوت یک کو ںیم لک لا یکن ا

 ۲ دو لپ پایا ماتم ےک مرک کش ےنام زن یئادتنبا لای ےک تور اب یر یت
 ۰ : ته روزگدنسیداو یخ تل« تماس رنج اعتقاد

 ی RG هک ید عن ۱

 رتو a اور

 چا ب ی لگو



 اا٢ ایر ںیم یراریب تگ لس بارتي ےہ آ

 یا لک
 تسار دار ے ات ٹا یخ پ عر ط یکم السلا اع یوم تره

 جارح قرع ق او شش تلاح 11 یرارہ ے اوہ لض b فر کے مالک مک

 لاعتشآ ج ب7ی مس باد تره کا ہد الع ےک لا ۔ےایآ لج ہعقوم ےک

 (۹٣صض۱٦خ نت زار ۱ ۱ تال# ےئ ہہ مالک مک ےس

 ورا : تقل

 ےن اس ںیم لک کیک م السلا لع شر تج ترا تی ہقیر اٹیک یو
 کیا ہت انچ ہت نی دام رف اقتلا تاب یئوکل کرام بلق ےک ب آر خل 2-7
 ابا ۳ را ےہ بت 1ں تیاور

 (جلا» ۔“یعور یف ثفت سدقلا حور نا”
 ( )“یا ڈ تام ب ںیم لوے رے لت ج )سر قلا جور ”

(li) ۱ ۱ 

 تقی ناروا تایفیکی ماهلاو فکر وا یو

 روا ءے اخر اس م السلا مع ینا فرص یو کے اکچاچ ایاتب وا
 ,قع آن یو فریم تمر تاب ے ےک تیالوروا ر تم مو هاوتوکی ری یی

 اب فش ے ا ءے اتد اتب لت اپ گی وکل ودنم شاخ خیس ا اتر ثلا تاقوا شل ۱

 اف نایب ترغیب ےن ی لا فلار ت رح م اہلاروا فلک ےس اما"
 آر نے ںوھگ ٦قاد ایرج لوکس سا ینشل ےس تایحق کف شک
 ن۲ کرظنزچ لول سا ن ۔ے ےس تاینادجو قل اک اہلا روا تاج

 تسیل کف شکم اہلا او 2 یا ےہ اہ ید لاڈ تاب دکل یم لد فرصت



 ۱ :Alt) یرلاشن) و را 2 : ۔ےاتوہ هدایز

 ۱ بی رفت« ےس ماہلارہاظب ورا ف هشت تا روص یرخ کو

 نیا ايد قوت اب کلش لوک س ی تقیقت یک ونود ویک

 اپ و یی کد رک تڑپ ےس ایا ےک یقیں 5

 رس کمي اح وا کم
 ءا ںیہ یک مابلا اک ا ءایلوا نال ء ےس شرف یوریی کلا روا :ے وہ ین
 ای م املا فشكرا ارگ شف غراچا کل اد روا ےس تچ سیٹ نردد ہو چاچ

 ۱ ےس مایا فورم ےک تنمو آر وہ مولعم تاب الا رز ےک باد 3

 ی اپ یدک کمال پاک سوا کلام

 ۰. ۱ ِ ول ؤقغرواواق یو یو

 ین یک کس له هر 5

 رکن رت روا ےھت ے فرط یکی اھت نا ںوود مرا طافلا ےک نج تاب
 ۱ کما الرب ہت یے خوخ اہ اتت کیا کن ارگ ی و رکو وفرط ں ا ےل ےک شیپ سیم

 ` دون ےاتاچاہک رو سم حاطصا یکم کی و اچ انک اچ الدب تروا پس
 7 --.ینب یز اک کن آے چنگ کد لا صد اج کت واط کو
 ` _ رغ یو کیو سا ءںیہ ےگ ےا ر اطعم خا ےس تہب پآریلر زنان
 ںیم مرن آر یول ی واہ وک لا لس توالت یں یو دو ی ںیہ چک ولج
 - یکت امین نا ےس ایگ ایک اکا رکاب تع یلوصا ےک مالا

 یو >“ ء ںیم ےگ ے ارق اطار ےک ول رغ یو هرتوواب ز لام یوزر روا لی ۱

 . ٠ ےک قو نشماضم فرصت ول ناروا ے نوک لک یداعا ی اتری ۳"
 ۲ باغ طھا لک ےک ہا ماما ےگ ےک لدا یا پ آھ ۲ 5

 حال



 ۱ 1 :ےداشرااک اظ ملاعددراک ثی رق کیا ایام فوت ےن ب ۰

 ۲ ٠ اعملو نآرقلا تيتوا ۰
 ۱ - “یگ یل ود یھی دتا ےس سدا کر

 7 ےس نا 6 تال یر راے د یجب آر ق ںیم سا ۱

 ۲ ۱ جوار یو یار

 ال زد و ی سد ۱

 بیپ باب یکم احا ی الاد جواب ےک ےک ناسا آپ آگ ولوج ےل ساءںیہ

 او کے ہا ڑوھچجشوخیب ےہ ص رک گہ ےن لوہا ںیہ ےس اج انرا گی گن زداز آے

 وب لزان ے فرط یکی اترا قو ی اپ ترضخ سی یکوک تر ۱

 ` ےک پآم کاج ہدالع ےک رکن آر فہ ںیہ طوف میرکن ٦ آپس وو ںیہن

 ساز لا فرصوج ںیم ےیجد ےس تیثیح کت ککموارب سیا ہد ںیہ ےد

 ۲ ۱ ۔ ںی رورضانزکل لپ نا جر ےھت لم ای جاو ئل ےک نوت

 ۱ .ے تاب ہد دت یک رکن آر وخ لا روا غ لک ب لای نک

 -ہوالعے یل ۲ تاب اب ںی صحت ںیم ھی کن آر کف صفا ید کے تو مولعم

 ۱ ری قد ےس تای آددعردا۔ ںی ی اج وری تب کس پیک

 الو متر هو ںیہ اپ انھچک ےس لیتو تم یا تل ار ظتوج ےہ اتم تروجش اکو اخ

 ںی ارذلاطماک ن آرا مولع' ب بان یکن ان قلم

 تاپ گو ۱

 نا ےگ سا: اہ سین وا یگ تب اینا:خا٤قی ول ج 7 ۲ م '؛‹

 ت اک ی« نکل ےک ںورسود یو زادنااکت ایقیک یفک مک
 وت ول سنٹر لیپ ے ق “رے اگ کرد کت گم مچ ےک راکفا رج اتو ہو یک

 ار سس اتش ساک مم ۱



 ےن سر
 شرود نئ! ےک تام ہم جت ضم سم
 ۱ ویر لا 22 یا ںیہ رور ےت مرغ ے وہ هر کلا
 ِ ا ۔ے شح ایک کی وے ر ابتا ی لاخ

e.سب فر ہل ےک ید وتی ےک لا اتالم  
 راد اےک او قلاخ نوک ات اکی اکے تاب یک رکے لم

 جا کز ےن دام نا کک اہج چن ایج ےک ۱
 ٠ کک رکی اپ رب سکس قوس نا لو رک دوجو ےکادف ےس ےس ےہ
 ۰ وو کے نبی نک ےک شود لات ج اک یورو ےک ارت لو
 ۱ س_ب1ملتع نامو لر تسا ےک کر وج تام ےک یریجب تشک یو
 ۱ ۱ دے ےہ سرو یکے نر کو کشف دوجو ےک ادیت بس ےس لا ےئل
 ۱ ےس اترا 1 و ےہ ےک ناس ںی لات دوجو ےک ادغ وج گو

 ٠“ ںی لک و انک ولرو روا اکرم ۱

 لی سی کل سا ایام تاب لاپ آرا
 ۱ ۰ یک A FT اوم ایز مک روا طوب جے لا یوع- کا 7
 5 ےن سا کہ نگر الا تت ےک متم ان یکن اسنا ےن
 ۱ نوک ورکو م ایات ہت کک کر ے اروا هو ید ڑومچچ یم ےر تاتا ےک رکا رب کن امنا

 '؟ےایروصت لرم یں ا؟ںیہ شارف کے ذ ےک سا لا ؟ےہ ای آں یئایند سا
 ̀ ے سج شوک کے کال راک ےس ورب کی کنز تم حر سکہ ورد
 تشک رمان کیا کرک که ے اکے کس رکا یا لو« تماس لاو شم

 یس ریو 2 رقم رس ےک سا ےئوہ ےل ادوات اد ۱
 رفسرو یگان ے ےک ما کے ساک مک او رپ ساری دذ ےک ما

 ںیہ لر ییا یک نانا سلور کیا بھ سل کا ارد
 کج اکا اکے شبا ےک ںی قوام سرخ



pnهیت  
 ازا نک ایا لکم افرام یکتا دا

 اک اس ماظن ل وتحأا ایا کل ورایسروا لوراتسم نیم زنا روستا لس

 ۱ رول رژ ےک سی ےک رک یکم اظ ایا کا اسم مان لک وری دوو 5

 تک کی اتارا ؟ کا کد تایپ قات ےہ یز رقم ناوک نوتات
 نیم ره ناوک ورتب پل ےن لارک اکیا یکی ری اےس ناما ہقلاب

 لا اب رورض ماظن ہرعات اب لوک ےک ابر یک ناب ےاڑوھ ںی
eچ كارو گو مد - E 

 ا و ی کے اد فاصے لا ۰

 6 لس شا تیتر کم "؟ے ترورض ۱

 8 رز لو رج

 عج ۱ کارو ہی ہر م کیا ءےاد+ تر مود لودر لآ ۳

 ےک رکا ڑوھکا زور ی ترضحن آر حب ےک سا ءایگ ا ورک نام لخت مزیت

 _یئوم لین کس ا اس کک لاپ | راجاجایکل زان ترور ص
 ۔ںیہ تیان ےس مر کن رر ںیہ الز چ ردم کے داب ےک نل 1لو

 لک ناضمرءاتیا کس ا ©
 ۳ رگشواومز اج آ 6ل ١ 1۸ل تار ©

 -ایآل ٹمردب ٤و وکر عب سم سج یش رات ینو 0

 نج ولے راب ےک سا ؟ ی رات ین کلی اضمر تاریب نی

 روا ںی ونا ےس سض ںیہ گن اهر تایادر ل تاج یک تا
E 
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 رحفاو کلا ام ترح میانہ یہ تای لا کارد ییا ۱

 ۳ 21 1 تی کوہ ے ںولا کے وابا تیا یکی و لوزن ترشح ۳1 + امر فا نلایب

 راز اف بن ارود لادداءاوہادیپ قوشاکے نر کت دابع ںیم تولخ وب پ ادع! ےک
 ۱ کیا کف یں ابی ے ےل وخ شش تدابعروا ےترا زگل تار یکی ک یش مات

 ےن لاروا ءاب 1ت شرف ےس باہ یک لاتتشا یاب ےک 8 پ آل راق کا ند
 اسد سیم ابر ف نانا روضت (وصد )۳ ءارق اِ ا بابا بس
 ر باوج ا ےہ یمریک ایا نامب ہعقاو ۓ ب روضتر وخر حا ےک سا“ ںوہ ںی اوہ

 سار لب کت قضم را یھب ےس وز لا دال ےن شرف ٰ

 لاو جابر تکی اوج ےن یس ءارثا "رکا گہرامود روا ںیم

 وہ اتنا یک تشم قمر ےک اے روز لا هراپودروا یر ب ےک ےن رنحشرف ںیم

 اوچا ٹپ لی اید باوج ےن ءارقا کا رک وچ لار«
 ار ایدڑوچچرک جز دا رحم یر ےن لار ںا ل وہ لک

 وا ارقا «قلع نم ناستالا قلخ سا یذلا کیر مساب ءارقا”

 .(۱ :قلعر .*مرک الا کبزو
xاپ ےن سجے مے راو و  O. 

 ؟ے مرک دای ز ےس بسر اگر رد یار اتروا و ای ایپ ےس نوش

 اک بہت: ےم فرط کرک یاورک کت اینا می کل وس

 برق روا« شاپ ےک ری دخ ترخح 88 پآ ءاھت ار کرد لد کرايم

 پس دارا ا لیک احا ےک ینولمز ینولمز "

 ۱ 0 ۳ت راج اج فوت ے پ لک ٠نکی اہ اس ڈا لیک

 5 لا شرعا ےک ا ںی ۲ لاو ےندہ لزان 8 ب آ ۱

 نر ءںہ کہ امت اک یو تزف وانام سا ءار علل لس اکی و کک
 ۱ قاعدے نجدد کپ اراقب مار تب شرف ید بس لاس ۱



 جسد و ی بوس تک
 ۱ ا تای انت ای آی کش ھم روس ےن ارواءاید لام

 تم تیدح بتکم تير »ام لم روا گراخب تا ۱

 ۱ ۱ ا تاب ال دروا یک

 تروس یک ا کو اکر سم ناوک ںونروس رک ل آر ےن پآ

 ٠ے کرورض نبل موج کک اء ے اوہ اھل کم تاک یوا یگ تا سےک

 کاٹ پ آج ےہ ہو بلطم اک تاب آی” قا اطم ےک حالطصا یکن رفع .

 ےہ بلطم 1 کول ینو لرز انی لمم ےہ عید رج 7/2 ۱

 اگر ا لب لم رس هدر ی بلطم کلر روا لوم لزا سس رس ہک J تھ ےہ

 ککے لا« سرد نمک بلطم یب اطم ےک عالطصا یکن فک لا
 وم لزان طب تر گج نیم ںیم وہ ںی ل زان سی کم وج ںیہ کلاں ۱

 ےک ارس دوا ہری افر یخ ین انچ ہے اہ اہک ی کں وہا علل سا ںیحتگھچ

 ج نار ود ےک تر رسک کی لاب لب ین کیا تاب آی او ےنوہ لات نارود

 کا تای آ کت ہبب ایا ء ںیہ بک کیو و یو لات ںیم ےس ار تا 1

 دعب ےک ترنج سالم سیر کو م سٹیل زا: ںی ر ر ںی

 روو لینا لوس رر اپ ب سے اے تہب وا ب 1

 ٠ںیم الباب تار یاد ےہ لذات تاماقتم مات نا ۔ےگ ےن فرت

 اف نمکی بیع تاب کرج ہا اجاھک یم اییکں وت آن ا کت لاب
 اودؤت نا مکر مای ہللا نا یانو ہل زان یم تافاضمےک نا کر

 ۱ اند لزان شرم رک ورا« ن “اھلھا ٰیلا تانامالا

 ر اتنا ےک لون تاماقمرہاظب چ رکا میش یک ین یروا ککے ہبہصالخ

 لیک کت راے ےہ راپا ےک لورد مر ہو تیتر نکے لوم مول ےس

 ےس اے سس ا سد عل اس اد عت ع٤ وآوسیر ےس



 زر یار« اءابوء یگ الخک نا ۱

 تا

 ۳ تن 1یک ناس

 0ت تاصوضکل آلن مداگ
 ۳ ا اک وارو یر روا یکے ریال

 ` ترو کے ات اج وہ موم سیر طلای تب نج ںیہ ںیہ ارث ن اب تایمر
 و "ںی ےک عا وت رکا روا ںیہ یر اوت چپ یم لمس اف ای ہیک
 رظفار ے یم وے ایا ( سی کرج ال “اےک فا ںیم لک ترو درم ©

 .72 رکنا 17 ںیم آی اس رواج اوہ لاحت رم ۳۳ص۸٣ ںوروس ہد تپ
 حس 2 رم مک انچ ںیہ فض یر آے ۱

 و ©

8 EN 
 ` ےن وح لیس _ لک لآ آکے جس واش سج ترو ورب

 1 رنک جات لیک رک ل روس کی دز نا ےر کلم

 ۳ ۱ 5 لب یے ےس ےری اں ادوار اے اس یک وا ہد جار وس

 ۱ کما مد آم سب تهران

 ۰ ۔ےس و"
۳ 

 ۳ وت سس سک ۱

 سا ےن الع ئی ےہ لر ےہ ایر کنگ اتم سج مرو اورہ
 7 ہوس ےہ ن جای یم کت کک روس ےن ے ر عاق ا

 مد کت ش ترک یک یک ۱

 یی از ںیہ ی کا روا یوم ت زایصوصحتل و رر تم یک روس روا
a 

Eکر , ے طظ ھا ےک اکو اے سانت ون او کیش نشو  

۳ +٠ 



 “ناضممرہض ین نآرقلا میو

 ےس“ ا ونما نیذلا ایا ای "لش اترو سما ایگ کب الخ

 5 لی ظافا ٠ . 

 آل در “ل هجرت اوج ۳ او ںٹروسروا ںیم ۱ 77 0

 ۱ ۱ ل ل روال ب وط سر وس ۱

Oیک رخ تاشاےک تر آر وا تللاسر ريح رت هوای ز سروس یگ سک  

 رم تایقاو ےک ںوتما روا نک کل می ترضخ آی شکن

 رکے اد ںیہ ےدہ نا کا معا یم ای ین
 دودعر وا م احا ےس لان ابچ ہن نی اوٹ 7 کرت روا ارت ام ںیہ لوروس لم

 ۔ںیہ ےگ ےک نایب شارو 7

 لوئروس لا سن ات رد ازل ںوتروس یک 0

 نقل اتمرواب تل اش

 «تاراعتسا ۳ سا ےس ہوگش رم ہدایز نایب بولسا کوس یگ 6
 ے 4 ےک £ تہ افلا هرز روا ںی ہدایز لیں وا تاش

 ۱ هراس تیز ارنااکل وتروس ف ق الغرب

 ,لوح مت الام ارد قرف سٹ بول او زار اےک لوقروس فروا 15 ۱

 گج > لیہ اواکں ونار ںیم گدنز یک ے لومار ےہ ےک فالخا ےک لوط روا

 ,یت آئی شدوجو تسایر یئالس ایئر واءاھقےس ںوتسرب تب ےک بر ایز
 ۱ لب کل وتس تب رالصا یکق الخاءیقترد دن اقعرو زودایز ل رود ی 2 س 1

 ےب فا ےک سا ایگ دری راہظا ناجا ناش کر 2 رکن آر وارد ر

 ل ےک مالسا قوجرد قوج گل 123 سش دوجو تسار یئالسا کیا

 باتل لا دبات لا ظن ماتوا هنا وہ لاطب اک پت ب تچ ۱
 ر دید رت کب تک ئاروا مت گشت فودودحروا نزن اوتو م احا ںاہی ےئل اات
 لیگ ر اتقا ای بولسا بسانمےک اروا یوچا یت



 و نیماضم ی آرت م شریک و
 مالسا یم لوکس نر شتس نج نیک وکالت اےک بولسا
 گے قرف سا ےک وان ماگ بک قلی
 تیر ےس سو نقض انچ ےس کش شوک ان ات تھکن سم
 ۱ روا تالاعهو ئل یاءےہ مال اک لپ ترش دون (شازاعم)ن آر ےک س الا

 اس تب رکا پر اجرک اتقا بولسا فلت فالتخا ےک لوحا
 ۱ ۱ ۔اتوہہت اتے تودرگب ولسا

 ریدر کت یوا فانا یھب لرے ر جک -.
 ےس ہى خود لکا کت غالب م اکسل وھی ول کش از تا ارت ام ںا ہو

 ےک باکس مرہ ہو اطم ےک لوضاقت ےک وحاب روا بطاخ ےس ا مالک

 اکے ہ رد ےن ان جے رپ بول او زارنا یک کیا یش لوحام ےک مکہ دوام اس
 لات رزرو« لی 4 ےن وہ لبا اں ےس کیک “باو [یداب ان ےک تن الپ روا ار

 ےس ام ضارتعا ےن سج ےہ اکر کید 2 ک اشرب سا ےس اکے

 ببریم کش ارتقا
 6نا ںاہب ںی یک ار ام ںی کل وتر مک ا

 قریب ی س لون یر دنا کس یہ تام رفد وے فک ایی ص الف

  نآرقاراسکا ےس شه ںیہن حدب سکے یا اب ترض آ ©
 ٦ کس لا ءاتوہراوشد انکا تروا اتگردایاکل ازت اوہ ایکو لز ات م کن ۱

 ۱ لا ےل سا هاچ ات ڑی انعم السلا ہیلع یوم تره ف الخم

 7 -یئگیدرکل زان ترمیم کیا ت ار و

 و ورا وف ینہ ک6 مات او ل زانق کی ان آر قاب رگ
 ۔. _ےیرط رم تیر فالخےک یر زدایی لاج تا
 وس ںی نس یم ےک سا سہل ۲ هر
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 ۱ ۔اھت اف بیس کب کف ونت ب روا امت ات درکل رک ۰ ب

 قر وا باوج ےک تالاوس ےک ںوگول رمح ادب کیا اک رکن آر ©

 اھت بس انم تنو یا نورا ای آنا ےل سا ےس قلت تاپ جو

 ےس سا ء ےئ آلت تاعقاو هوای تب تر لوس هو تو سج

 رگ اب یر ت ی ےک ن آر روا یک وب کت ربا یکں وار
 (ن آرا مولع ) یو ی سس اکہ

 ۱ تیتر هدوجومروا یوم بیت

 اه ترضخ هجوم تو لار اس ےک بحر رک ۱

 یک لووت قل اطم ےک تالاجروا ترور ء ای اوہ ںیہ لزا ےہ بشر لا

 نیت پآ لول زا تی آی ئوکب ج کاتی اتو( گفت ےس سا بیترت
 تروس زالفوکت بم[ لار کج ےیدانب ےہ یب اس روا ےے و مع اک نکے اوکو ۱

 9« ددری( اقم وہ ۓانب ےک او بآه در انچ سا ایا ماتم ںالف سش
 2 روا للابرف ےن  ترض رز وکی کے کر ظوفتوکی وزن بیت کلا ۱

 یوگا ر یک ای ہر وکں وگول ےن: ایک لک آ1 رھ بج ےل سا ےن هه با

 لو | 7 اب لزقروس شم روط یو ج باز ؟یگ یوم لزا ے بیرت سکت یب آ

 یکن آر قد نیل ؟ ی کب یحرت یکن اکہ ا اجوہ ملیر ذق سم دا ےک

 ضمنا الا ذی الع: کاج کنیم ھتاس ےک نقل لود بیت ۱

 نه یک شوکه ناب لود بيت کل اس ورم سار

 روس ین. مولا فر دوطن ےس ںوتاور نا تقی "2

 ۱ _ و سی وم ےس نا ت الیعخت کل وزن بیت تے یکدم یک نلوکرو ا ٰ

f eندرس بیرت یش یی اط ےک نا  



 ۱ EE کز قوی

 ۱ ی یک نیم رخ ے تہی دحل ےک اروا ایک ز اع اک اکیس ا ےن ےگ لون”

 ماش هتل وکار چ کیا سیم ےل سا ےن رویم مو وک ۱
 5 قورعون ااو سیم لا ءایک مت یر وجاک رک آر ےن “للو ڑار
 ۱ ءایکر کز ےس بیت رامز یگ هلو اس ےک کو ےس بیت

 ۱ کیلو لب لو فرصت ےن فشن گیم و ٹاپ ا س ان آے یدصیوسس ۱

 سا سراب سر الع ےک لا « ی شوک رکن ب تر کرج یگ ۱

 شار لر لس سین لیتو جر ءااھتاا ڑیباکماکس ال ج2 یر 3

 r ایالت کاج یب اں ای یکن رس ایک ایپ مان لاک
 ۱ دی رش یر کن کیلو زن حت یب ےن ونال نھ

 ۱ ۱ رستوران شرت نک

 5 اب هروکز ءیتکوہ نیا یلارم اک ق یم نخ سج ںیہ فوارتم ےک خو”
 ناد ےس نا نم ےدراب ےک نت هدایز ہو نیم یک ںی ولوج ےن نن

 ۲ « ےک وہ فلت« رود تاس ایت ےک لر گچ زواء ںیہ ق تااپ

 ۹ . نادھداب ےک شکر از اہل ےہ قرف یکی ںویتت درک نا لا ۱

 ۳ت " _ے لکم جرکل صا ود فیاض ولے تاس ایت

 ےل اکے یز یس یا ےچ ےک ںوششوکن ا کن تن لرو

 کک نهج ود بیت یک صا ار یکن نا ےن رمق کی رکن آر قیکں یہ ےن و

 ے اےک ےک یم لک لانے را ےک ےنوہ ل زان کوچ نقاله

 تک لو "گه زر ونکب یت ہو ےل یا ای ایگ اک ن ںورچ شرم ٰ

e2۱ زار مکے ےس رپ تو ایگ بیت رت وروچوم کے حس ۳9 نی سا  

 اس بیت سج ا وو اں کک نرم قرب ج ےن عشا یتا
 ۱ ۳3 کرک ساب چ کک ہد ےس بیت یا

 ےس دب 7 ےعسسمسوہب



/ 

م)ش اخ نا بیر ودوجوم یک ۴ زکن ارتب اسر سیون ایل.
 کا ا( ہا ذای

 (نورتلمیط) ۱ -ںیہ ےھت احان کر ودے نیم ییا بدو ےض ے سن

ل اپ ددنچ ی وشم سا ےنرویم م و فرط یر سودی ۱
 ۳1 £ ٠

ے وہ "ازوفنم ءابه" تاضارتعاےک نشو وخز اے نج, ںیہ
 سیٹ لب ڈ

treوطن  

 ۲ ت ی تی کروم

 کا پے ھا ےک ترس ر وجو اک ے وہ قرش رویم میو ور ا

 ۔ گن یہ زا بیس م ےک < رپ اناا 3

فر مالا اروا مالعا ےن رویم اک وہ کن لا حس 2 اوے فئتاصل .
 کرد 

 :ںیہ کل (رویم ٹو )لہ سیما. کک واک مم رکا لک

  گتازوررصح لول کل جیب و سیدقم سادایذب یکم السا ناکر*

 کد ںدقم سا ںیم ناکرا شے زامن ۔ےہ بجاد نھڑپ امن یر 5

 اھت امام سا اکل وناملس ےس یل وار ہصروا ےہ ت تشس ںیم تروا شرف تو او

 ۰ ۔ںیہ ے رگ تس ے “کوں رقم" ادو محا ےک سک

 بارم ۲ لواررس ےک ( ع نار زام ) ترورض یا

 رویا رم اہ ںارگاکی گدنز او تیل رک ص6 نال

 ےک اح تایادرد بامسئاوراشا ںیہ ےل ےک ںولاو خر ےک برس اترک ۱

 ۱ سا ءامق لکی ھیواانی رکا نح تم ٦ کن ب ما تا یک

 ےک اڑ رن رح ےک را اول لوتیر یک دناوخو تشونو کیم

 ےک وزن لس نا تای آ یک آر ت ںیہ نج ےس فرصت ےس تام نا ترم ٰ

 ۔ےھ تکس رکی و کن اے ےس اج بجددکل طر ھا

 0 ٣ یو ی و یس یہ
 ھ .FER mkdir س س او وس



 بیو سس
 ےس ارے امہ ہنی ٤ ایک رو لآ قار ب ےب لم ےک تقاط کی ای اہک 2

r 

3 

 رارفا ٹکا ںیم بایصا ےک اچ رق ترص کے اتوہ تباث ےس نج ںیہ لاله حیا
 ےک ی یکدم
 -ایآٹم آم شاراسآیب رق عو

 یر ا یھب نوم تاو ےس رم اونو تول اک لا لے توبنروا

 یکے نر ےس کوہ رار رل چ ےس شی ںولاد ےک ی ددی کک
 رے ےنرکاوا سیم تروص کل ام ےہ ناک اوج ےھت یری سا لالا کولفم

 ےس نوری یا ےک کے س )ھت( ترضح) ےھت تاج انھڑپ اکر ٰ
 ایا توام نم انکلوکں وفارلسم ھا لر ب ےس سٹ ناکامی ما
 لی کوک یل یس ئاوخو تشوث ےس نا ےن دارفاراش یب ےک ںوفاملس وا اوہ ی
 کو یھب ؟ےس سب ناچ رکا ےھت ےب تہب ےن ںولادرلمس یم لو بی ذی
 _ےت ف فاو ے تیاتکل حس ےن ال مالم ادارا

 ۱ ہک والس روایت ارج یکن آر تک توش نٹ اکرما لا
 ںی نوم روا یش کات ظا

 ما کلوب ےس یم یو لاک تا یر مچ

 وات کیا ےس ںیم باحصا ےا ےیل ےک یری و م کن ا اھم (یرض)
 ۱ “ کے تیا یھب روا ےس و اولش لایق نا ( ترور بر پ) اشا

 ںیم نج تاج ےن یھب ی متی ما ہار با نیک ےک ( ) (  ترضح)
 ۱ شی لونی واتس بر کنون ن اکے رہ اظ ۔ےت وہ ےھیکم السا يلوصا دعا

 ۱ شمارش تاب آہ اصوصحہب یت سم توس کرک 5
 ۔ے نو رضانارہود یز امن کن تگ وردا

 یک یر بکر اچ اتار سٹ مب در

 ي

 گو هم ہر ترک چ دوش ۱



 (ترطح) روا یگتووجوم سیم ا تک

 ۱ تر کے اتوم تیاثےیکا۔ ےن ال مالعا لس ا ا نک ترور ۱

 ن آے راکش سر طی کی یمولظمروو لم لاپ س واریت ن اداس ج 29

 رگ کک ا اکرم ملت ا یار ںیم نا یھب لیا یک

 ۱ زن وری نژرق رش ےن لو سراة قاو رو هام ز قم جت (ترطح)

 یک نون ات اکانت ( تر ) یب ن رت جاصوصت,نوب ارگ تب :

 وہ ام داود سی تل فاتکا و فارطاوآ ار وا اروا ام

 نآروا اھتدوجوم سم ںولگشںوود نا نر ر لس یگدنز لای رم رح

 : سپ ر ر ط ید کفدحب لاس کیا ےک تطعر یک
 ....ںش لوبیا (فلا)

 ںی نیک (ب)

 رخ کوک 2 Lf یوم خو سیٹ ںوّقلرط لوود نا ندب ندروا

 دک بج و ہت لات سیم (ریطشو ظفح ) لوتروص ںونود نا یکن آر کاج

 گن تب ی ےسا نامل اھت رام رس نیت مز ع کاکو مح (ۓرضح)(ن1رق)
 ` دام ےس 88 لوس ارور اوہ ش ںیم نم ےک ساواک 1 تب مالک اکا دیت ںی

 لاب اک نا سن ل آرام دوم ئ 0 ورکا ایج ا اج ایک

 اتوہ فالضالش تای 1ی کن آر اک ارگ اد عب ےک تاعر گی روا 7
 : رے ںوندوسص نیک لع کل او و

 ....س مارا, رشتایک(۱)

 ۹ ۳ او مے ی لوسا لات را( ۲)

 ۱ .۱! لم تروص یک حا مے و نیتاک (۳)

 بنر لش ی زان ۲ےک تفنگ ترنج کتب

 :r تر دی | وا تراش نوا



 ن
 رکل و تم اہش اج اب ےس دم یا یس عا آر ) افترا اب هم رکو لا

 تا ا ۔لوارکا اون آر شپ اکے _یرورضش

 یاو رےہ رتصرارفاوچ ےہ ےن رک اتا ےس سارا سم 2
 باطخ ےس تیا نیز روا ےک ایکس ےھت روم اب رب یو تباہ یا ورم ےک تیا

 واتا ب ول کارم ےس ارج e) ءں+ ناوجونروا لثام رم پ آن: ابامرف ےئ دہ ے رک
 ید باطم تیار اه ترش یکدنز کھ شا لس پآہ ےس

 ےگ ید کا ےسا ف خت اک آر سرو مرلوا لو ےہر ےس کت مات
 ` تاج انک مک ایکارزگل اخ لاری رکن ہی رک ۱
 _ سابا رکے ا وے نار طا فعلا لوسر ویک ؟ے ورشی ہایکروا ۱

 روا ےگ وہ یار لایت رارصا مت ےک تره نل ریو | نک

 0 ےن ںو

 ٰ زی لزوس یکن تگ کاج کرکے ےس ۱

 ٠ رپ ںوچ ںیم تروص یا اپ ()
 دریا ...۔.۔ے ر رھپ یف یم ترروص یک الباری )( °

(r). 3ےل دس ےج ںیم نویس اف  
 ا ال سیو

 اک وات ےوہ سک لیژ رواج (۵۰۴) ۱

 ورک یر ایکن آ آر تان اف رداایل ٹیم ا کیا کیا ے ی
 5 اح -۔ایدزکب حرعے سجا ے راہ ج ن آر ق یب ںیم لاس نا

 _ ے8 رم گیند چ قام بت اد ۱
 ار ا ےک ا اپ آج اد ا
 ٠ یوا اس اےس شیخ کت عات رکن اوم ایکن ترکی ا

 گا جد 6 دن انار ) سن 22 )یک سارا

_٦ 



 ۱ ۱ بن اضم رسی فن آر قلا میہضت

 ۔ادرارت لام ENE ی دال ش ۶1 اب تالف اه ز ےن ور ( سرح )

 فالخا وپ لو آنچ لک آر ق ئے اوریز( ت رطح )ہلا "تک

 ۱ نر قرار خو لو زار ےس سہو اھت توانا ے صو یگ اتاق 5

 ( س تالف ہے ام ن افتر طح )ککے ںویکف لایت کیا.
 روا ماش لاج وہ کیر رخ ا یکن اج ابرق اردا نیر اط فذ مولا بانج

 ۔ےرمکت آر قے ںوقتلرط فانی تا 1ض ]نامه لار ۱

 ےہ د ناتع ( یر )روا | الم ے فاتح لا ہل دل زحوبا

 ورو یگ ہو ارام ء جج تشارہمگیکں وناملسم ںیم ےہ راپ سا کی کت ساوخرد ۱

 ._ 4 نار لاب لا نب بیس کل تور تک سیم باک ٹا ری یراصت

 ۱ ت_(لوا ءفیلخر پک آر خر اج و تلا رر چب قو باک ) دا تات نب ریز َِ

 _ اید امر فر ر تموکت ریل باب رارذاود ےک نفرت ےل ےک تاعا یکن اروا دا دمتسا د

 ج یم لیتی انکار ) ہنخفح تفت نما ) ی رتا لا
 اید رکو رپ ےک تعا سا یھب ود ےکر کل صاع ےس آ

 ےس سج ںتآرقدوا تایمر شرق ال نا شورا

 سچ پو ایکد لب ام تخم اک تب آ کا کلا

 ول وین پ 1 جت نکے وہ فست ۱

 و بلک ان آر کاتی بس اکے رک مان اوک یر ت فر
 ۔اوہ لزان لغ ںونآر قت تاس ن آر کات ابا کتک چرا ءتاوم ات
 کس ےن دلی ناروا لوم یناغ ر ظر م ن آر( ںیم اتع مع ۲ -.
 ۱ دام مالسا سور کک اھ مارس کر کرم لیگ

 ( ترضح )وج ی راولج ی کوک ں وت اھت نا ےن نل ناتع یم ھتاسےک لا
 ۔ےردِڈرْغاَل راحیل من فلم ےک (امنع دلا یر ہدف

 تسود روا ےمُا و [صوصت ء ے فالخ مارس ےک لک ضا تعا ی



 ووجواب ےک تان الخا روش 2 ےس یے ہے رک تا یا

 د ءایکد رات ے اع ےک ںوآول نت رحب ےھ ےسر نسر نآ [ یا بس

 _ لب ن سکو ت اص یکن آر 3 رم اھ کن هکر فرم ۱
 ینا رد کا سیم لو لود ( ہد ناف ب انج ہد رکبوا ترضح )رھپ ۱

 داانا رام نوک پ اے ے رو سم یی ی (ترضح )روا اک قاشا

 ؟ےت باوراق مے نوکر( آ )ف ےل ےک ناعم

 EEE تراک یک مین ونارلسم را | ترو کمار قا اک جون

 ے ار کوہ یخ قم ن آرب ج وم ع هی نام ( رمح ۳

 1 مو اعلا ی )لوسروج یو وجومرارجت شک یکں وناملسم نا ایا ام اش

 ےن دہ نا ںرط سنجے ہر تفع وکن آر ق حر ط ی اے طلب ترضخ آی یگدلنز
 ایت )شات یوکے ری احسن ارو ا ای رک تراش ریو کریو هل رب زت رطح رام ود

 شوم یوم لزان لتع یکن آر قر سکی ی تم یلع (ترضح) رکا

 ۱ ےک اھت مز ل ولے وم شوم امن ترے انب رب لن ن( باتج )دوخ ن
 ۱ ٠ ۔ےراایرڑب رای ز لا ید اتع ی باع اور اصلا

 جوک تتباتتس تاضراحمودرپ نا (روبم مورس )ے رام!

 وہ لاپ تستر شان اظ تی آی سا یوا ن آرٹ

 (تررع> ) وج قوم یری کهن لکرحب ےک تافد گفتم نان بج
 لا ۲ فانی اعا کے یکسر هاب لایک لو نیب کہ لغ نخل

 یک ( دع یار یر )ماد نا ےس جای یمن روا یم رک م ۱

 نکن آباد یم نا خر 7 ؟ ںوہ ی یر رکن مسی 1یت لضا

 اک ہر ان ںیم ےن رکن اب دص اتم لو ےک ناروا فلا اک اوج ےگ وہ

 - فلا ےک نا ےس تڑپ رک واتس یت و وک آر ت یا ہو یگ اعا کی ؟ ات

 ۱ هتل ص )کی درس شا تک تاک یارو تڑپ

۱ 



 رر ےک لاروا یک راج نام کے چک عل ریش ترابا ها

 اک پاب ساسی درو یو دت ۱

 وک ام ا ےک اتع( ترض )کے شکایت
 کک نیس 9 7 اہک اصناےب ےس اید عا اک درک ف فح ضم ام مکے ت ٠م ود

 5 نر ق ےن یر ما پل نت ےن رد لاک ہ باوچایک

 راهش ورش زاری رک ی ایا د ناتع ںیم تقی گا 1؟ کفی فی رسی ۱

 ۔ایلرکع و2 کارا خیام نا نر اتچ رر کوہ
 وړ روا ام لاین ہلا ںی ےک ہیک جت اےک تیام کیی مت ل ریان

 ںوتروع ف کت آر غ ریز ںی رایت الما اس تاج
 کے اتاچ ہر لک ل کاتر وا لاوس یار حب ےک سا ۔اھکراظ وکی اےک رف رم ےس سی
 ؟اوہ لزان یو عروب( 855) ہگ ( تر ض) جاتی ر یل نآ ار 6ری ایگ

 کسی ات راک طی زہ کے سی ںوروصراو یاو ے ۲ے ؟باوج ل 8

 رفت لام ا کرد یسک هر ۱

 بدم مک رم ںی a زن ہہ سهل ی

 نامی کن خم ریپ مے ا ےک( )ھم

 '۔ے الل تم رغ لز ان ےس ناس 0 7۵ (تفلا)

 بش لاس نت تل ( کاپ 4 هد( ب)
 ۔ےرارم + تیم "گن ازور ۱

 ۱ نالصا کت ساروا اس عیب یم تالخ ود سا ےن ںوپنا(ع) 7

 یوم انار بصنمانپا ےس تکراری ےک رویہ 3
 نا ںیم ےنارکک ۲ے نا ےس جو یکن ںیہ تایم ۱ ۱



 نا تر اب نما قرص رک ناگ یسک
 راک اد اوہ لزان سم تروص یکی گو رب قالب رن نا ےس فرط یکم اع تار

 یب ےہ و چوت ی رول رب تکر وا لامکاو بیت رو عکس ن آر م و کات کر ھ  دیبقح
 ۱ ( ںیم تروصودوجوم) ن آر شش ایم ےک یساروا اھت اک هرم( ترطح) ہدیقع
 ۔اھت نابیا ی کن الس CAFS نرم ن آر دپ نج اہ ان تم

 لاری دادعا یگ ( میر یو تباخ نر ذ تیر ) قو نیت اکے نوناراصیرج
 ` تری( نآرق) پز فرصوکت ارح نج کی حس ر اتقا تت ےک ناوج یکس جی
 ۱ لول زب سی لی وھی کن جا ادا ںی 09 مط یا رکو مرض ام ںیم شاور وکرب ےن ںوہتا

 لس تر ط یساےڑکوو ےن ںدپمنا تگ وہ یھگاتای ٦ج پ ںوچ ےک خرد ا

 ۔ ےل تیقر یو ںی ںواد ےہ ین امیر ید روباه دور ےن اس
 رکا یا یو ہیچ وج ےن ےمالسو ہیلع شا تاوص) ی ےس اس ےک ناک ےس
 عارم دیت شلوارک لا-2- ای فو مش یھت یکن رانا ےک ساےاھڑب
 نامے لد قرم اہک یاب ی آر لوک اندک ا تاک م

 ۳ بخت مالکل رقم
 ول سس مس ھتعیپ ری بری .٠
 ۱ رباعی ی وہ ںیہ | روت نیت

 ۱ ۱ 7 ٰ چ یک نام ریا ےھت حس ۱

 یا نآرقرعب لاس نم اب ود ےس تافو شست
 عرق ا س مالا سو حت کیک ام یار وا ننگی ہم ام رس ی ورد را 2 اغنلغوکں ول رات
 ےک ااغ عی یزردا نا رش اض لاک ین مح ایک ےک ےک و ند
 ۱ ست یس و اور سس داعم



 ۱ وج مج
 5 عام الی باتو« اد لوظروا شرف دف ےس سیم ںوفاملسم ف رصد 7

 تام تے وس نت سری ےک تا ارو لاو

 ۱ ٦ کبریت لب

 ۱ ح٣ تروص

 عمار 72

 ی ےک نر ق سی یدنزاکین ی اف لودر( ته ےس

 اوہ سای ےک نارلسمےر سود کیا ق یوو کج یت کال ا کج یو

 فاو ےس ناتو تشوآنام وچ سرود یارک بلان ناک ےہ میل لیاقت

 ےگ لو# ے ر رورشبا زمجا کر یب ےک لآ ع رعنا

 یز ءا ےک نل آر تلے رىواہچارسوداکل لا

 رود ساس تر ای )یکے رہاظ ںی. گلوب ے وم لاترورضش سنوور ک

 روا لوازم اشلورچ یداب روا لس نور لولاو ےس ڑس روا نیلم 0 نی

 ۔اھتاوہاھکاےس ور لوچ لر ۱

 ۱ ےن لولاو عام روا تاج ےک روو سم ام م ےک اکے جو یھ ۱

 ہر ےن لات ایگی کور جاوا کن اپ ےک یر کار کتا ایکی افتاارو

 يليق درک ش اکی دیری کلا« اکج وہ لئاش سیم ن آر قد درک کود
 ےک ناروا رب زکام ںیہن ےن سی ےس شی( ٹیپ مارک )اج اھ نوو

 ساب ےرامہ ھج وک فل روا تی آں ا ای ےڑککں الف ےک ن آر ق ےن نام ۓاتفر

 ےک طرز ےن ی ےس او باری فرصت ۔ےایدرکزادنا ار نے وووفک

  لوباتکن ا کٹ واما ول تو فالتخا را SP _ وتر ۲

 کت مفاد لا قا سیا اچ مت ( ترضح) سیم نج انکم ل رور ض یورک تی ںیم
 ۔ے لاک روما مت اهدا ز سا کن جے روج و تیاکح یگ

 س ےس



 ِِِ ما تروص ۱

 “متی یت یس ںی موہ ۱

 ایم یاس کرد کی ےس یوا سا سروس فک ا ۔اھکر ایل اکر لن
 اکر ما لاری الم ںی ک کب ئاش اکف لک آن رد بحر یکن ید ۱

 اک الغا و نامی هدایز ے قو کف ینصآل شم نا 1ر تک اھ کے توش نی
 بیت کل طب لوقروس فرصت هو سی ہلواو ےک نا یاد وار ۱

 هک لکسوس دانا ےس یی ۱

 ۾

 ل نات کک یہ ر ۱

 لب برن فرصت هو ءیکی افر ظن یم تروص سج یکن رس ۱

 بن یکے کن اےک ےن واچ کپ تا انا وجرم منوم ےک ےن رک لا ۱

 ےن نام درو وب لا قورت آ لک شش لات کج کرت لا ۱

 ۲ روت راولص )مت (ترفح)ےسج ے نآ ا و ناتو وخزا
 E -ایاتسولل ورسوو رخ اسےک ت اماو تم اید یریپ فساد ۱

 (۹۷۳۱۲٣ض لو ٹا ال راحت باز

 ۱ قلا منین اص یک ئوکدحب ےک تکی نیب رت لیول سا یک یم ھلدر ۱

 ٠ مرا لر نیب شار ءافلخ نش نیو فو بیت کرک اک اک کیپ ۱

 ۱ ےک لالچ او ذ بر شا وا ء ںیہ نابم شعاب ے ظافر چ ہد ںیم ار سی اک :

 5 کت ماد النا یک نقاب ت از یا ئل ےک تطاطت یکم رکنا رم ںیاطم ےک دو
 ۔و مما ںیم تروصودوجوم کر ی ن آر ق یک حر آہ دعو رب اکا انچ ۔ںیگید حت
 کر اتری ین ید تیم :اهو تفارصل (تہای اتشاءاشنارواح مت و



 ! لپ ے یا ںی مت

 گیارواء تارا ۲ےثصءاتتاب 1ت اس: ور کیآں یش سس اھ ۰
 روپ ےس ر اپتا ےک لوو ںیہ فورجس ل اچ

 (۲۱۷ نقل ۃصالخ ٹن اجر لا نرخ )ےہ لک ی کک اپ نر قر بت وا ےہ رر گی چا

 )ر ںیہ ےگ ےک نام سش شی داعا یھی ال آر وا بالا ما ن 1ر ھا مان ےک وروس <

 کس لاج کری شرق ےک کت اذ ما ےہ میا ام ف ےن ملی ہیلع لا یکم: وس
 کس ا تروس یک مود لوک رک مدت« روا لینا وب لا یم تار قریظہ اف ۃروس ۱

 ( ین 2« یر هلن نر قتلا فراعم) 5 ۱ ۔ے یم

 یئاک تھ ہمت اف روس ماسک یز تتر بج« بجادانھڑ اک روس سلا لی کد نب ماما ںیم زار ۱

 لوماخوکی زت ںی ن آر روا“ ارق هل مامالا ةارقف ماما ئل ناک نس” ےہ لش ثیدح گلے

اف نآرقلا یرق اذا 3 تایید اکے نم تبار فا یکم اروا ر
 مکلعل اوتصنا و ا وعمتس

 متن اجاھڑب آر اہے براہ تب جک اج ںیہ وہ بلاط ےک تشہد کشا اک «نومحرص

ذا و” ے ٹی دم کښ رم ورم ترول ا
 تام اما بج ہک "وتصناف 1 رش ا

م ںی تعداحا یا تہب ایر مد ور شما کولے رک
 ۔ےروچوم نو

 ےس لات نکا رغم یاری لر
 ٠ ےریم فب یگ می سم لوصتوونیمرد ےک ےرنب ےریمرواے مه( ةروس )زا بڑ

د ے ام نہار میپ وج ربا حک رب ے رم فصتروا 2 ۱
 هتک ایا رو لا لوسرر 7 2 اجایدوکںس او

 چاه د بج روا« کت یر یم ےن ےدنب ےس رع کے ا رف اتا وت“ نی اعلا بر شرم ے اتپک ج

ن ایات فری کر یمم _ ےررٹب ےرص کے س عارف اتش و ترا نر
 2 اه نب بج روا ۔ے ک

 یا دتب بج روا ے یکن ا یگ ےب ای ایه ےن ےرنب سره گه ات ام فی انت ڈا وف دلا ملکی"

 ےس ۳۶ رس انا مد ےک ےب ے ممد وا ےر یم تع آب رکے ےس ٢ام ر یل اقشا ول ا او رحت اا

 (هفگات)  ا تے جاکاتهتولبب کیا یش ا کوک `

 ا



 ۱ aap > = اقرت .۔

 را وے لاک ي نسب کر نا کلات فرم ۳ + ۱

 ۱ سس ےترکفیرتتکی خو نے زی اک مت بج2_.لا-چمدر ایالات ۱
 5 ورا ناز سا یا گرگ ےس فیل یا م تقی ردو

 دیک رپ فد رچنا ے “نک” مالیت
 مت ین برک کبد یکے اوور بک ا

 ` قزرے وب عکسای« تاقی یا تاتو اھت یاو نیم یب لول
 ۲ هه << رنک را یقشبپ

 5 ۳ رکا اشا گی اسے یک ۱ء۴ ےس اور وو امد کے دن وہا ہورروا ( شامل )
 کے نا لات قت( کیخ 10 مت یر صلا ہا اہک دب بجر ا ےن لا یک ۱



 ںیم یخ عن فرص تمر کلان

 7 کل اکا زمو ءاز زور

 واہ ۲ ل اے مروا اروا ذرا 2م 7 لا ا اتد 1ےن یاعتشلا

 ہى لیٹ ہر ہت ی 7ی کہ تالا روس ۔ایامرف نالعا اکے رکا رب تم ےئل لازم
 رر وط یر ام ویلای اتد ےہ یوفر کل ٦ اکو ےک تم اتے ےہ 1 7 تسجاصو

 ۳1 ےاتڑوہ زا رقشا ام ں ےت وہ تار اقا بارسالا تن نا کروا

 اسارت فرمان ا6 تار اتقا مات ترآ

 ۔اگوہہ سیم را ےک کا 1

 | زا یھب فاکتعایقتساو توا

 ۱ ماشا اکیا اورا ارے فرط کن انا م ھر

 ےر ظافلا نا ںیہ چاچ دم ےس هوا ےک کت داع یب یت فرص

 مت یوو کل اف لول بحاص یکوکر گا یب اے ایگ ورک اپ ساک رش

 روارژ«لب ے اھو ے کوی ہی تر کلم امد ےس کا اول ےوہراجب

 اوس ےک دل کن انار واب ےہ ہد ےس ارباب رنو« جج ام درس

 باسا گا لاح کوہ د تسرد لال تاک ن ایی وا ےہ مان مدیا خم لوروا

 اکی انشا ی کشاند دوا انہ اج ددم ےس ےرسوذ ییا تت

 کیک ںیہ ےتدہ رپ ءانب کب ایسا یر التم اکے راس یم سج جس ماظناوہ ایان
 ۱ ےن مالسلا ی نم رمح 1۳« ںیہ ےک ئاحددب ےس ںوفاسنا ماع ی ایما

 یلع اونواعت" ہلا یارتواشرااکلاحتیازوا “ہللا ىلا یراصنا نم” ابا ر

 ےک لا( کٹ ہے باسا کرہ الت )بایسالا ت فام کش قلا« “یاوقعلاو بلا
 6 سیا تی آں اروا ےہ رشا درب ےس یا یک اوہ ۱

 جی



 ۱ ۱ یکن ر ۳ 1

 ۱ ره اد ایا اھ وکن انا ںی سکت یب آ را

 E ان تیا اک ےس ار عرس یی م یار صلی ارث
 ۳ ۔اتوہ لکل اجے تاب ذروا ل

 3 ١ں اہ یک اےک نانا فا الا ے
 ۲ 1 تارا یک ارا تحاضد کر م یارص ساس ےھت ۱

 تاتو یک ا اوہ مان کن گناوه یر انا ےن ئاپ نک
 سس " نا اے کرو اکت اف طر اح ںا چ ہہ دو و سہ را روس

 ` ںی ناک اصرواءارہت ند رص ارکوا اینادورواےایگایدرارش( فای ماعنا) "مهیلع

 ۱ کس یہ تام فوج ے تیت ھبے ےک لوک نوا نب ںیم تی 7 191

 لا جام ںی وک یو ہقف کن ای بوم اےس ین ام کل وسرد شفا فرم مک

 1 منا ںیہ ےر الساس اھو کرج ی ےس ار ےک را لات ںاہی
 یاسر, ارت فقیر ای فل یدک. نشر مار ای
 یی لایفاو لاتا ےک نادواء ںیہ ےت دہ لات یار ء اینا کل امعاد لاتا ا

 هر کتی دحو ل ۱ آر روا لوسرورثلا فصل _ںہ ےت وہ تیل اوقاےک لوس ور ۱

 . را روا اچ فہ ئاروف ذا روط ےک یوتاب ان ورکو رست اقط نیم یارک 61 <

 ۱ 5 ۔ے بجو اک اتو بازعروا یک تی لورو راقب اچ تاو ۱

 ۱ شی ام کاهش
 ۱ -ندگراصوا ارم نا اضروایدود | عوض | 5 اطم ےک تایاور شے

 ۱ سو سس سی ےس ٰ

 ۳ . مآ ےک ومار ہدایاوہ بشارت رپ نشا

 دے OES ... .ے.ے..



 ۰ ملا (1) هراپ

 [یتناسعوکر هصالخ[

 ے تیس نمک “هيف بیر ال باتکلا کلاذ ملا" ولور اے

 -ےہ لک ی تعویق روک جے اج اجاہک “ا”

 سش نآر قوکد وہی روا فاصوا ےک نیر ب | میم ںوکر ےک ةر قبلا روس

 ا Perel 1٤) - د )-ے gكاییاک توو کر روغ 5

 ی اقروا رالصا لیت یتش) نوت ور یکتا می ویر

 ۹ء۱ےء۱۳ء۱۳ء۱۴۰۱٭۰۹ٍت ای آ۔ ںیہ یک ارا یکن ا دال (جرالصا

 ی لات )م رمو ںیم ہر نت آر بج (عالصا یبا ہ) مت یب یکن قوس ںیم

 بجز اک (جرالصا
 یاں نم ےک (یدتوادع تاماحفا) دنا ال رک س سم ع وک

ا ا ٹاّخرا الصا نون ات لک نب تم الصا
 ۱ - ۳۲۰۲| تسس 7 د۔ےایک

 دالدا گم الا ی مد آلو ںی کس مالا خم قد رپ ماسال

 . (۳عتمآ شک د )ےہ زگاٹ لوا نبرطبز چ ر ےک
 ےک نا یجیدوجواب ےک تاسرب اما دوی سیم -ر نم ور ٠

 پا ھ ے کک ك ای ترور کت عامج کلا یار کے ارج ولت

1 



 رفتی سی کوس یاش ر 7 اد هراس بک حس
 2 چک ےس سادوخروا ےتالد تبقر کولر ای دہی کیک ۲

 (مرضس )-_فواکر یب تی انا نجی اتا یکن آر قی ںی
 ۱ کل دنزاگ روپ ےک ترومروا ورک تکان انا سیم ۷م عوار ۱
 ۱ ` روا یورپ کدوم کج« (۵۷ ۳2 تای1) تو فرطایکن 7 تواوومع رک تب لو

 `` (۵۸:۵ ۵رتی ےک )ایا کیو ماکت یم یکدنز اید ۱
 ولسو نوا انو ماکت سی یگدنز یر ں ولوو سم ےرہفںوکر
eتم تر )ےس ایی کن ایبانھکد پرو ایی  CA۱  

 3 ٦ے ۷۵ت کم ۔ے نایباکشالئ یا رھا کدوم ںیم ۸ر وکر ۱
 ۹۹۶ اشراف ےوہ رک ما ںایروزکی کدو سی ۹ر بق ں ور ۱

 ےک ور نکرد یاس لاک رکن ایکس
 ۲ ۳4 ۸۵ت ۲

1 
 < )۸۵ ۸۲تب )نیز کوو سیم رح وکر ے

 کک ہد ےس زم کن جے ناراحت "چپ
 5 . >> اکر لیک یس ا ےک ںولاملسم ۱
 ۱ ۳ ۔ے یک کن ای ہلفشم لات سما روب س ۱م رولر ©

 ۱ کت مراد توراپ روا اپ کل شما یاد ایر ۱
 ۲ 0 (۱۰۷م قسم آهک د) ےہ اھا یکن ایان رے رد ےک 5

 7 ار کر قم ےس باب شا ۱
 ترک نرل ندو یی ہصاخ اکا ۳ر ما وکر ز.. ۱ رک )لا

 - ارتا )ںی ےہ اینک ن ای وولد جاسک
 ٠ ل ی ایکن ایم اهر



 یو هال بس ات بیس مجد
 (۱۳۹ ۰۱۳-۰۱۳ ۷:۱۳۵۰۱۳۳ تای آتی و )ےس اچ اتم للا تیز لیت اک م کو ہیلع شیا
 یی و وہ ج ےس ہو نم د ارام کے ا نایباکت قی ا یا٦ یک .
 کمالی و یوزر ال وا یکن اروا مالسلا یلع ماریا یم ںوگر ب میا <
 ۲ 03 (۱۳ رس لت یب هک د)۔ے عید ۱

 سش ںواز فاخر وا اوہ رو روم اکو رل ةر وسر حب ےگ نر ترا و

 اضویاوقتاو تیآل اش لم ۃ روس یارک یں ر فوم لزان تاپ آف

 _یرجنا٭۔ے تیبآیرخآے بس گدی نآر ج“ ہللا یلا هیف نوعجرت
 حادولا چمن یس رخ بج لوم لزانرپ مایق ےک دنا کا *له

mu meme a mm اس mam a a are as a remem ا و او 

 ںا_ لب قو ے۲۵ ٭٭ ٭روا تارک ٣۸ ۹ں وک ۰٣ش سا ےس پر ےس ےس رابتعا ےک لگ زخد ریل کرو 9
 هرو ن آر قلا ماتسروا ین روس قلا امت ات ںیہ مان کروا ےک تروم
 ےک ماا ملیں ی خا ےک ور ںیم راھشاے زا اےک رس :هصالخ اک ہرقب ۃروس لمکم

 ۰٣ہ ںوکر کج جای گن ای نوک اکی خا بی ہت ںی غرور ںیم سینا ۔ے نایراکدوہیلاحالصا سی نم تے
 مار عناو ماظننا تموطو بل ء یراد کمو گرگ کلم کت ٣۴ ۲۳ر رولر ٢ له کت ےس
 _ےایگاین ای وضو 1 یر تایل ور ے نایب ںوبت ںولود ےک مد تس ایس

 ےہ کرکے اج اہاہک یک یظع روک ارواج ہرقب مان اکہ رتب ر لا :هرقب ۂروس ہیمست هجو
 _۔ےہ واموت ابا کا ےک یم الا تم ردا ےک ۳4 مع بس ںور_س اتا گک ا ان آرم روس

 ےک روس ار کز اک کے جام اہک و کی تاو ل تار گروا یوصت ک یا ہر وک روس نا ۱ ۲
 تشوک ا ےک رک زز کے اگل وصل ےہ اک ق لوت کیا لئارسا یب کے ہ سم کر ی ..

 " _ یتا راج اک تا سس ناب ز ی اروخ لوق وت ایگ اے مس ےک اوا داپ ےک
 ہٰللے نوے تاب لاری ات کس یکوہ لزا: سش نی قر ےب :ةرقب روس لوزن هسناسز
  مکیلع بتک اونما نیذلااهیا ایا: شوزرس یا تل او تضر کل و زور ےک کرا لا اش

 ا نابعشروا لوم نوم ےک ر دب ٤و رغ تضر( 2م مس ص رے زور مولا ول ایاےا) “مایصلا ۱
 (ر فسا ایشاعیقل) 1×. ۔ے ںیم روس یا یکے آی لیت لاو« لټ للو تل
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 ےل ےک ںولاو رس را ۱

 ور چ لت فرم یک لا تیا یک کو رظلا ةروس

 . لوس ای را مت افمو ناعم ی ے فو منا ےہ ات ات اہکت اعطت فو حم مام

 سموم کک یا یک اک ی زار نایمرد ےک لہ ہللا

 . . ته بال ا طی ےس بسدع ےک تب آں ا اک ںی یوو اک است
 هللا ب شکل نسب از ایک کلا فدا
 ۔چ تیا ٹر ےک ںواو ےنرڈےس

 ٠ ` تامالع یک ولاو ےن ر ڈے لا
 - :ںیئامرظاشرا تامالع یکں ولاو ےنرڈ ےس ار ۱
 ین یخ سس و تی 7

Ruy ir 
 ےل قی اهر نشم یر مت“ سلا طاَرَصلا ایما . حُسن کا

 یک ترکہ یرورض ےل ساےس وہ لزا ےل ےک تیادہ یت ڈی ارص یا کا نر
  ۱ع تمام تط ےس لی تابش رد رخ آے ک روس سا ےل سا ایدی تن لم

 ۔ے توگو کاتا یک اروا تاب الع یک کم ٠

  " ۱ےگ کرک عروس یا ی 1 کت اد که یار ۰لشرحافعروس ۱

 ا  (نآرتلادصاغ ق نایرلانرخ)

 یے مو فو: یلص رت ۲ :صاوخ ےک هرقبلا خروس
 ریٹ بیس آر دا تانج لش رگ اتوہ نی شاد سی مکس ا ناطیش عام کا ر و روس سیم مش توا .

  ۱تہب کی ر کلا تی 1 ارجو نی روس سا ںیہ ےتاج گاھ تانج سبب هر رو لاپ د وہ ےت رک

 .٠ ےس ےک رہا ےکرھگے دپ رک ڑپ یر کلپ تی آت قف ےتوسوکت ار پرو ام ںیہ ساخر وا قتلیفف
 حا فوخےن نھ اپ یر آپ ساب رز گاپا یمرفخ ےہ اف تا تان آم رب کا شا

 0 0 ادنی روا امہ رد



 نے قا

 ۱ ال رادار 1

 : ۳ رم سوم یک وکی زر ون ے و ےک لا

 تکه نامی ی ببار داریم ن آر 7۴
 ۱ ۔ںیہ تھر نقل از وما زج ءباتکب اضروا رک ت مات ۱

 لاو ےناپ الف وا دتفای تیادب ےس فرط کب ر يا گول یب 5

 اه ےنرڈ شوق کل نامیا ےس نوزچ نا اں کول نر ۱

 5 حس بس

 یار لا ع ںورفاک 1
 رو ٹہ یکرافک یم ےروا ۴ تیآدخب ےک تامالع نا ۱

 تا 88(۲۱ ) رکے اہک ں کی م اتم ا ہد بارکج نایب اہ رر

 ںیہ ےی لکا آتا س ا ا ارڈد اب ی ارد ںی ۱ ۱

 ۱ کد ود نا شاداب کیف کا ےب یر کک یاو ک

 سن ۷ باذتوورواابد لاو لس جی نون اکروا ۱ ۱ ۱

 ںیم فوت ےن دوخ اد ےنک ویی ارگ اص
iیو اس ہرو شی دال لب مر یوو کشی رفاکروا عم  

 ہو اھت کور کت نقف انم سی نول ےک نج تاج اپ یم رود سا یھب نج ۱ ۱

 ہو لنا اح ےھت ےک اکر واہ لاو تک امیر لوسروڈواوکووخ ےس اس ےک لوتارم

 کوبا باوا دا ےس رادرکو لات تا ۔ےھت ےروکل لپ ے تشفع سا تک

 ےس وم ےے ورا رق اراک ارور کپ آے ہا ۔ےتت ےترکل راک ١

 دلا ۔ ےھت ےن ادرک وو ےب ٹا ذاعموکم ہٹا شمار اص( نو وم ےک رود سک ۱ ١

 ا باک چ اد یاد اچ فقاو ےس تیک کل ولد ےک لود مات سا ۱

 ه و و و و



 ۰ ۔ںی تپ دوا وک فی لاس و توپ ہللا

 اب یکن ایا دیح هری

 ۱ ور اے ا نا ماتم عا نوای ٣ر4 تییآ
 ما اکت دایعیکب رسالت ۱ے و2 ر کب طا توات بیت اسلام ملک یم ۳٢ | سم 5 روا

 ۱ ۱ ےل ےک ناولن زیاد وکل وا ات قا نوا ہدوہ وم ےن وم ے ہد بر ای

 لگن تیک ےک نانارکا اسب نر اپ الداپ ما تا اروا نوک
 5 دی رب ےک اتے راس نا نئاسناہکے یت اد ےک می فاش
 5 ا ۔ے انی ت ن ٣اق مرم اکر

 قا سرم درگ
 تارا کی رتا ۲۳ وا ٣٢ سم آ ۳۹

 ۰ ےک ں ولا ےنرکر اکیلا کب رکے درا قر مالک سام کشم ۱

 ۰ ات رحم مالک یک کہی لی ے داب باک سا ںیہ کاک اہ رف شی زاد
 ا و جا بیدا ےب ےڑب یر بناب تا از فا یکن ا یسک ۱

 ۱ . یو اف یک بانکی راس رواذرکاری ارزول مالک اکے یں لو روم و ءار

 راہظا کج ےن ۓ ار کج تروصب و 1ر کے مالک لول اکے اتم ےےک 8ز وس ایک وچ کلا .

 تگ آل مکا ول ناب سا ےسوہ 2, اک تینا یم اظ ار
 روا ے را رب تره قم کمي آر ںی ر پروا نانا نگ یا کل ۔ وچ
 ۰ لٹا ںی ۲۵ر نت یبا نہ ے اکل کروا ےل نامئاوج ےس ےل ےک نا یکن

 ۱ ۓالر پد تیاہن یک لیتر اذو فل ےک نوت کت نج وکن امی .

 ۰ ناو ب اجا تعا اکران رفتار اکرم
 رر فو یر شا وم ےس فرط کلا بات گاہ کا انھکاک

 لاتے ضرموك یابد مک ۱ ۲ 3

 ے ےل س



 رانکروا( ںیم ولی لا بسی گی )ارش لنت ےس د لا یک چرا ٠
 ۱ ےک مدن رپ ےک در مری ید یگدنز ےن دشلا ںیہ ناج ےب ہدرم ماکت ۱

 یہ ےک لاتا من ۸ یکن ز ےہ ان آر کٹ ول فر شا ےن روا ےگ اپ ۱

 بیات اجوک مسح عناسآ نو سوا ںی نرم ۳ لک 1

 نیم
 هرس یمن ںی وکں وتشرفهوالع ےک یکرتر رپ وتشرف یکم الا ہیلع مو آت رخ ۱
 کن اطیخ ےس م اسلا یر سهام کرک کک اید مکس کک ٠

 ن٤ا اےس تنج جرایم ورم الال مد یر سب ۰
 شا ا ےردوپ ھج ےہ ایل تیس ےنوہداپآب ٌ

 تساوی ۱

 باطخ تل سال
 رانو دوب لنا رسا یب بال لا ےس ان آ ۳ رکن تیآ ۱

 ۔ ےس ایکالچ تھ کت منا سه لیپ کای اطخ ےس م انتہا تیانوک

 "کم السلاریلع پآ گویکہ ےہ مان اکدالوا یکم السلا یلع ب وقد ترضح لمس
 ایک تام یا رکالدداب تانامحا سا فسا مارا یب اھت لا رسا مان اسود

 اد ما ےنال نا ی نآق سش نت اددا بین کده ایگ ۱

 لارا یتبا ہل ۔ے اجرک ا ر ھت یک کں ویامکی اع آبادی نرگس...
 رتا 7 کر روا سم رم نل ڈا ےک باک ا ہو کے س ایگ ایک لمس ۱

 ہو ام لخت ےک بوک کی ٹی. شورت عی رتوکت عفضم قوای لی ند

 ےن رک وکرء ںیم رکا دا وک ںی کم اتزان اپ ” مچ ہد وکق گچ لا - لک ۰
 فرصروا عقل س س سران رکا روتر مک اس ۱



 ج

CDT 
 والس سنج وکلا سا یب رکو ت فلات ےک کولر یب نام اسم ۱

 2 ارگ ہود اپ کن وتحت پاک تارا یر اپ کیا. یئام ف نقی لم رک ۱

 گر کا حسرت ےہ ۱

 ۔ایالددای ںی :

 : اظ ناس تو لوک سس 6
 ےس ما 1ےک اسلا اھ درک دے ےک لاری نوکر
 ۱ ا الد تان ںی

 رگ« کج فان لو نو

 ریو زور تو تام رفدرب یت ےن ری اک ارتا ےک

 روا لوگرفروا اید لدپ س ںوہارہ اش ۱۳2 ےک نا ے ےل مط ل وقعا

 ۱ روا الا ڈ رک رخرکال نایمرو ےک مزور یک ےن ٠ۓ ںوتسار یس ور "7 ۱

 ِ ۔ایآل ی تا ےک ںوھ قد کل مارس تو

 ۱ ین کر ماس ےگ ےن فیرخت دوطووکے شر ماسال یوم

 ۱ سار کا نب تہ اکے مپ تام یب رک مم ےواکپ ےک سنی ۱

 ہانگ اید مکے لات اب تب ہہ _یدرکح رورشاچ کک ۰

 ۱ لول ولاد ےن رکا یھب کرک ےہ تروصیکس اواو رب واع

 ۱ ۔ےۓوہ ب ایاز ینا ارساامرا رپ یک اج ۔ےۓاجایدرک ج

 ۱ ے ںیھگآق اکا شا : یوم ے اکا ید رکی اطم ےن لنا سا یب

 ۱ ےن کالا کی کے با کش ار یئ عکس از ںیہ 2 امان د

 ااا م الغلا ہیلع یوم ترضح _ےجورکے رک الج ییئارسا با
 ها دنزہرابودوکن ا را مارا ۱

 ۱ ششم رس هر را



 تل و رم 7

 عورشانہک( وہ )“ ةطنح کز اکہ وکاننا لا تنو ےک ےل اد ےن ںوہٹ
 سان رب وا درگ لس یو کا نا ےل ۔ایدرک

 ۱ آے ےک آے رت ےک تکالب راب

 نیم )ایا رف لز ان( نیم تار ی ) یوسو نکے یاب لیئا رسا یت
 7 کل وزن ےک لا روا ےس لب ڑی ل روا راد لر اب ما سس لو

 سا سیم ےتالع ےک لارا یب ایت ڈرا سی یک رات کت ارکا تتر
 ریڈ ےک سا فرط تاب بج کے ےک اسی اب کل لیک

 ںوریشیروا ء ےت رک ل احتسا یباطم ےک یم ی ایہ ے ےھت ے وہ ےک ۱

 رپ ںوھکاپ ےک ناروا ےت رپ تا ے الع ےک نا لوک لوق
 روا ےگ اک أ رکھا مکی ( تمل ڑیو کن اہ روا ےتاج ےک رک آے اسا

 رھپ ےن ئاتا ےگ ےنرکلاطماکز ایپ وارو مدن یڑگمیراک ٰ

 ےک ںیم ےہ یواو کک لاس یش ای روا یو رک ات سٹ ناتا لا ت

 کیا ار ۔اتبرایراج رس نوا اس« ےت کا و ZIL اک ار

 چ ینو کوک ےن اج ەر نار و تک درک ناو 2 تیل رکو ادر چ

 ر ےس ےرس رہ انچ ۔ےت لح زور مشتزگ 2-7

 سا سم تام یساءاتوہب یر اب کیا م ابتک بے کم ورش
 نا شا ےہ وہ فر شر شی ے مے شا ےگ تیہ لر

  رازب لو یا ےن نوار یار لزان پضحزوا تل اد 5

 - اب درک نوار مما

 تخم ادا ےک لا ید تار وقوکم السلا ہیلع یم ترضطن ے زن
 لوم یت اوکٰ اعتللا م کلید غاد یلاطم هوا ذا ےس وہ لو
 رک اے دام دو ی اھت دلا ۔ ںیہ ےس اچان ےس لو روا 3



 نیوتن تمہ اھت ےن رس نا ورد
 ٠ کوم یخ نیک لے باک ری تازو کے تی
 لاو ںیوہنان ےگ ےن رو کتا وکں وم آسرو م الملا اع

 ٠ ےک وہ وج ین رکل کیک وہ نکا بای یتا نین: یذ اور 7
 ايد را ما یا اکر وطووکے لا ےس فاعم

 ےک یف ات کت ارزو ۱

 ےن ںوہنا: اقا سا ویز دے دن شئے لا : کت

 ۱۳ سم ٠ اعر یر ارایش کش خا رت ف ۹

 سا مو ایوب لنت یآ سیم لس یت ور

  تشوگاکن سا ےک رک وڈ ناگ ںیہ انا ےن یل اھت شات ےتتاج ان مک
 ےک رط حرط ےن ںوہنا بیو معا نر کس ےس مسخ ےک لوق
 لا اب لیداھڑب ار اش ںیم باوج ےن لاعتشا ,غ_ار یرالاوس

 سلا بی زر زدیم لبه ےگ ہد کیا ۱
 ..ت اگ

 را ےن یلاقشاھتاس ےک لیست د تیبا ماتی

 ںیکا روا ءایامرفرگذ کت ساناحا زا یو وجو ےک یا زوا قرعو ٹہ نا ۱

 ۱ والوا کن ورم کے الم سیم ڑینمھگس انب ۔ یکن یشکنیکے کل وق مالا

 ۱  لولورتچ ضش وت ایگ ایر یھبل اڈ رکا روا 2 اج الاڈ یک ںیم زود سس 7

 قلاب تاپ لا اراپ ایک ایا رف سیم ید رت کس ا ےن لات شا ۔اگوہ ےل ےک
 ۰ ام ںیہ نالن آر مکا ہک لو قوم کیا ؟ےہ اکچ وہ هام یوکے

 - نشرارام لکرجج روا ےاوج ل زات ر چ رے تط اسو یکل حرج ےہ کوک
 ۱ کا یی داپ کش 2ل سس دم ج ۱

 سا



 نامل رخو ءاوہد شرار حقاو اک تنورایو توراپ لہ نر ل ور اپ ۱

 ےک ےناھکوداچ کر او پور کںونانا شش ل ۱ ںلیرود ےک مالا يلع

 لاء ےہ کے کر ادر تے انہ ایج اٹھو داج ے نا ی جز وا آے

 این امیلس رح کی دید تک چاد سا ےک ل سارا ی یتا وہ تم التب سی
 ے ںوہ انگ ور رپ چرب ںی انک وک رو داج گوبک ے رکو دام

 ۔ےانوہہ کام یھب

 برا نیک وہ بط اف لپ روت

 فرط او بج ابا فوکم نا یر مارکہ احص لر یو یت
 دو کا سرب ات کک “ای رظنا ے ام یکن یگ “نو ر ولور وص روو

 کس ترارشودوہےم کی ۱

 تمگع ںیم تابآ 2
 ترک خو تیآی ئوکر؟ ب جگا ارے رام ےک تازآ روی

 بیج کے دیشی تکی ںی لار وان و ے رک ترا ران تیر ارج یک ا
 فا ےک 2-با واتر یو حس فلت ےک وم ترک العاکش یر
 نا سیم تنج کی ید ت کج او لاک یر اندوہ ۔ےہاتردرکف زغدحارصر

 4 Jr یر فو ںاے ۳۳ یر اصلودو ب ہک خلا _ کود لو ولوو ۱

 داشرارپ سا - لب اہ فک رانا کن ا گو تل اشنا اعم پآب جہ
 اوہ درایو ی اه لوک آس یم لام ےک ایا اییاےن پکا ق

 س اعر لیلا یو اریاروا کر
 یط ت اح یکم اللا لع مک ربا سرح ںیہ رود یرخآےک ل ڈا هاا



 یو ہراس تے .٠ کاش مو رد ۱
 یکم اسلا یلع می ارباب ےک زیر لیلا دک ےک کا هر ور فا نیا لا
 رضای کب لطوک رکا وسر ترص یم سجاد یم ےل ےک کیلا

 5 یاورگور ےس مارا تام نج اي ایک او دوا ںیم وہ نایب ںیہ اعد لوت ٰ
 ۸ ۰۸۸+۰۰ ۳٣ 5 ۔اگےۓ ای رار او اگے مک

 ۰ ےراعم ےل ےک تم قاب ناآمما اک اکیا
 7 خال ناییا کول وج ءے اعم نامی کم لا یار مته زن ٰ

 . رواےگ ںوہ بایماک زلال نامی حر ط یکم تنا یر مارکہ دل جا .
 و یا ربا تکه اچ انوہہن التب سی نگ اا۔ےگ ںیہ اج ےگ ر مم کر ےک رشا
 ےئل ےک نا لاک نره کا تاچ الا یکم السلا م لیس ا
 ےراہ ترک اگ اچ ویب شکیب ےس تروا ںیہ ےل ےراہمتلامعا راہ دا ںی

 - ۱ , 1 2 رک ایکاد اد پاپ ۱

 ( 1423 گرا ناضمر 2ء2002 ر وفاق عج نا فاسوا مات زوم) "00

. . . BOR 



PETIT 

 ْ حتساموتر ؛:ےصالخ

 «ساثلا َ نم همت لو وقس” مج لب سنا راے رود

ee.م کر ےک ہر تلا روسای ہی ےہ ات اجاہک“ لوق یس”  

 کتک الف ےک اچ دلی کر خا ےک ۳۳م راس
 ۔ کر رت وکی یخ کت مو ےک مر بلا روس ۱

 بات رکے ایا وا ےہ باج قتل و اھ فور

 تاشہاخ یک ناب قوم ںی لس اح ے ے انب ہلبقوکں دتا تہب یروتشوخ یک

 ۱۳۵۰۱۳۲ تب آی د)۔ےہ مرج نیم رت دب ہدروا ےہ قو« لصاح ےس عاتاےک 7

 یک اند نے نایب اکہ لبقتلا کت مات ںی ۱۸ وار

 رب رکز لکم ود ےک قالغا بی تب ای دوا اگر یاران ءا صح

 (۵۲٥ء۱۱۹ تہ آے د)۔ںیہ ےگ ےی نام

 روا اور ء٣ لئا مے ےک یقالخا بی فبتت بای لیا ۹ر مار ۱

 ( ۱۵۸۰۱۵۱ تیی آے ر )_ے نایک شار اعخ مش
 کرزی لپ ےس شن ا ےک لوت یی زت ںیم ام سم ور

 لیتو بیک عل رز ےک لزل ے یرع_ و لۓ ہللا ن وہ نایب قد

 (۱۱۳ تگ و )5ا زر مایا



 بی لوسا ےک ےنرکف رعب ایا ایکن مس رن رولر
 ۱ ےہ اتل لرب ںیم کر یی وک رط نیا ہو زوج ر وق نر ای تل یورک ن انا ۱

 ترک وود ےگ ےک ناو اتم ےہ اج وہ اروا صقر ظا ےس سج ۱

 شاتر تن ج طناز واز قید روان

 . ے روش ےک ین رم اعود پاک یردرض ےل ےک سا ےہانرکم اکا ڑب
 ڈا اکم کیم ۓئاجوہاروپ دلجودارآروا بلطم اک س اکے کف رص یز
 ۱ سا ےس نج ںیہ اب ےیدرمجگتالایخروامولعےیللا لی اتا کے اوہ ۱

 الا شب ینا می روم ل زنم رج هو رواوم اړیپ یک س ہدارا ےک ۱

 شر وا حس ناچ وم تپ تم کن انا آے کت کن اطیخ (راجا روا طی
 رکذ تزاباوکز رہ کلات واست بیعت ین روت لر

 ۱۹ زی یٗ. اور ایک ات اک ورزی: دی دنہپ روا کر ل اط
 ۰ نا اوبد ماظن منا ہلتمو یرادج وف ظن موسس سی رکا عر گر ۱

 2 Jê (ILLA) اود كا اولو روا یرادج وفن خصوو ںیم تموم اظ

 مرا ال ے اوہ ورش کا کس السی ازتباءے ایگ ٴایامکی رادج 4م اظ ۳
 شیر کک اےک ےک مٹی ا ید 1ا دباک کد کوہ مفرط کر
 لات تیصو 2. ےک زادلام حرط سب اور ماظز عدم ابی هدا اک تماس ۱

 ماکت اسد لزم طالع یاس یز ال ان لایخ کتان ۱
 5 6۱۸۰/۸ آیو )چ ےس سش تیبا زاد

 ۱ ایا (۳) مته اخا() نام مک لمس رتل تا
 ٰ ۱ (۱۸۸۰۱۸۵ تب لس و)_ترالاوم .

 بن ضیا یی اک ۱
 ۱ نت لاک رو ال دروس گورا ۱

 ۱ راوی اطلاع فس و رطف ولج رواوہ راق تور ےس ےک ۱



 (۲۱۷ ت آی د)ل۔ےہ باج اکا ءاگ ر کتک ا

 - نآزا ملی یے وہ نام لتامر لا رک .

 ےل ےک بس یل کے باج ےل ےک نات ںی انچ وی اک نی ےس داہچ گا
 ۓ ےک دا را نکے یرورض نام یاد ےس گا ےس مال ئل ےک شیپ روا 1

 کوچ انک( مکنولتاقی نولازی ال) ی کرب تکو ر رات ےک ےک ٹیپ 7
 ہشیمپ یک یل ا ںی سی ےس ند ےس ا ںی کے ںیہر اشوک یب `

 ضام داهجلا) ارے مریلا یک رضحت آب اگوہ انہ ز ت ئل ےک ےڑ
 "متکی بلطماکس اوق ںیہ درا کتور ہے ےگ اچ کا( ةمایقلا مری یللا
 هاش سب بیر ی راہ اش( تطسبح) ےک م رایت ے ےک ےنوہ زیست رخ ٦

 ور ۳ لامار تش رکے راک سس اولس_ درما روٹی دانبںمرت ارکہررادافواک ۱

 Ie IL) آے )-یراد کک تب اب ورش کا

 ۲۸۲۲۲۲ ٦ےک د ۔ے ناییاکی راد کک لام ں۲۸ ر ہن وکر 1

 ۲۳۱۲۳۹ تب 4 دے نایاکی راز یک لام س )رسم عروار

 ۲۳۵۷۲۲۲ تب اے والا یراد کلم اسم سیم ی 2

 ء۲۳ تیب آ ید ۔ےہ نایب اکی راو لک لاسش ٣۳مئ غرور

 ۱ 0 ٣٣۱۰۲۳۰۰۱۲۳

 اک ل مما قا رحب ےک گراد کم روا کری لم ندفا ںی ۲٣ت خوار
 تم مدارک کس ےہ د ناپ م ان ےک یٹاھت ا نخ تام

 _۔(م(۳۲۴(۸

 اکں ورا یمادوخرعب ےک ریما بار ک ایگ ایک ر او سیم ۳٣۳٣ غ وار



 یوم وع رد سس
 نوید 7قال تسرادخرھپ ۔اگے رک لا گل دکن الو لات ءاگے ناجا
 ۱ ,., یاس ا و) _ تاتو یگوہ یلایماکےس تکرب

 لرد

 نوش دعا( نش رم وال قا ترتر
 ی ره سہ 7 کلان بج پولم روت ۱
 2 اب لت ں رقم | یی کا وم گپ 1ل ٠ف ریپ ےس تر ناک ایا دارت ری
 س زان فرط کی تا تیبا ہر تا رقت لہ پ آں طمع تاور یکی داغ

 ےہ ورکر رقم لیقوک کھ ات ہرابود کی شاخ لد نکے ےتامرف رر

 ھا فرط کن ا آر ونا ہر چک ب ٦ک ن اہم ری دش ق تا لنکا تیر ت اقوا

 ہٹا یر م ارك یسروا ےت ںیم تلا یکز ام قو پ آب ج زور کیا چ انچ ءاھت ات اج
 ےک قرط کیک :انروا یب رت کل قاپا ٠یو وج وب ںی یکم مت
 یوی رہ سادوا ی ریت یا شش ںوٹور ود لپ ےک ےس داپ ےرسود دایک مگ

 ی تل اصلا روا ے باوج اک ارتعا ےناو ےناج ۓئاھٹا ےس فر
 ےس یبا شب برخ ق رشک نایک یک اوہ ےس نادر کت
 . ا لار لس نی نادیا لا ےہ دنیا اک کے شا نمی ںی أن
 0 ہاز ںی رکا اف لک تم ر نا لاقْشأَا ا ںوم ہت ناشی رب ےس یا رکا

 ٠ ےہ آنا ا رک کو لوسرانپا ے سن یا ےن ہلا ہکا یھ ےن دانہ رکو ۱
 2 روا, لیدی وکلا نیتی کے زن ید مي کت محو باذکر وا ہیک ھی ےک ۱

 ۱ یہا لازار حب لوم بک م ےک یر شان ںی رادار اکشن کے ردا لا ۰
 ۲ سیب یو یکی و سو تما 0
 RR ۱ ۔اوہ نا اکے دہ او ا



 ی هقجسس ۱
 اش احروا ۳ را

 ںی ارض سر ےہ

 . ؟لورچ ود نا تقو ےت رپ بل تاجا یک اے لاہور کہ ےک ۹ نو لنا لا

 ءار لوما اود لب ل را جود یم تیز یھب "زار اکت ریل و کل کامرس ارا

 تای ن اگل یکایک فرص دے ےک ہدرموکءادہشدااوہ ناییاک ی ذرب تایحایگ

 دای ۔ےس ایگ اید را قایق خروس یکں ولاو یم هدر, و ےک رک العا اک لادواچ
 _ے نُاناچج رب توم دعا تایحاگ ای اینا ےس تاجو دش لک ہوکہ دھکے ر

 اؤد رج اروار ت کس یکں کز یی کن امیا لب ۲

 نایک از 1کود لاو سیر دانم یئاھ ۵رتی ۱

 تاقا راک ںیم ترا ید کو ایکس ر "3اف فو کن ند یل وفد شم ےس

 ںوتیھں یم تم ےک تنفآ یاس یک ت اقوا ناروا نلاصتت لاج  روط ی اداع ۱

 فرط یک دا ے ےک نم تانادتنےک مات اناج ڑجاایان اڑ اکہ رتو ںولچ
 درصپ تافآ ا نم, ںی دانہ ندنکوکن امیا ےک لار کات 2و« شاز آے ا

 یان ورمروا سر ےس اتوم ن کیر وخ ےس فرط کد لا ےک هر امار ش ۱

 تیا یکن ا رکے وارق العاده 1
 ے رکن ایب تمہ یکوس العب کرم ےک آن اتکل یش تایر اچ ئاردا کک او

 یاسمن اب با روا بضق ےک لا شات«

 ۰ 3 0 الد یرثو اختر دنورو ۱

 27 ےگ اروا یکن اب دلش یی رغ آکا f لا

 روا تار « شنای یکن یش زروا ںوامس رپ دوطےک لم '٘ یک وڈ نم یا یک ایگ ۱

 ے چی ےک لو اج لورا ارب ےناد نام ےب نی ر رم ریت ك د
 le مس توا لوم بین ین اش ےس جلا اور



EE Pa 
 جرم ون اےک رگ ںیہ رم رو ےک ساتن ۹ تدمقیشالدا روا

 ۱ نایاکں و رچ مارتروا بیک رک زر بیطروالاط

 روا لالع شوت وان ایا لارو ولا وکں وا مات عام با
 دعا س ھتاس ےک نقلی کے ناز اب ے کور یکن اطیحخ روا ےناھکں یز بیط
 یاد ام یگ فوم مان کس شا گر وام رت نوخ ےک مکہ «تشوگه ےک ںاورو 7

 و ےس یہ وع رطْطا تلاحرت لا ۔ایدرارق ا 7ل امتس کن و
 ۱ اہے ناجلانارکا تا ید ت زاما یکل احتساےک نا ترورضرزتبو# ۱

 نایک اه نوت اقروا رت طب کلاس لاا
 تایاما ۔ےدوجوم رشت خر ایک اص لامعاروا نزامیا ںیم عوکر نی

 . شر سش لایا نامی ںویینروا ںوہاتک۔ لوتشرف تر می هل ےس سٹ
 ٴوکںومولظم ےرتاک نوماتروا ںولاو ےگ ام ںورشاسم ںوہ ات ںومی “ءئغوراد

 ۰ ےک تیب د الع ےک رجب اقیار وا 3 اکہ ءز ا ےن رھک یر تل ام ےل ےک ےن الدار

 . اوہ نایماکی اھق تضرف ںیم ت تا باب ایدرا رت یی لوک نر کم صد تاج

 لب تک رکذ جا نر اعم یے وای رک تد ےس تات رو ےس لویقم

 ۱ بقا امت واچ رکی اتموکل تا یھ کی لول مارو ےک لو
 ۱ تگ اصیل هست ناسا اگتییداگ سا `

 ۲ ۔ناضر ی اسمو لن ات فروا تضر یک لںودزنور

 ۱ هم نا تک لوزور ےک راہ ا نامقعر ے رولر یی ڈا

 یڑوج نام ںیہ دو م زور جنس ناک گی د ت اوہ کف اسمروا لرم
 ۱ 7 7 اجوہ فر لا ی زور زر او مت رفا ضا وہ لاح تک ٰ ۱

 ٦ ردد سو مکه چاپ سادہ اتر تعاطتسا یک کرہ زور ًتقاو ید اوج نی ۱

 و ۱ ےس باحک هزینه گزار بک ۱



 دیم دری ہک کن ایج تلیضحف کک رب لا نار شاد ۸ر نیا
 ںوڑورڑ جل لاو نرس ارواب تیبا ئل ےک ںوگولوج الزام نر ق

 یک ات تر لام ےک ںودنب سیا ۹ تیا یگ ار رم فروم تا

 ید بیخ ت یکت عاطا لار کا رفرکذ اکے ر کل وجقرواننن سینا د یکن ا تین

 وک ےناھکروا پالے لول وب لیٹ لزقار کربلا نامر ا ۸ے تیار ےک

 ریس ںیم وو ادد لام ۱

 مس

 دعب ےک عالصا رب میز کیا کتیا دود سب ورش کر و
 ےب اتے ناوج ںی کل قے لورفاکن ا فرص نال: ےہ نایک ت شر دا

 و لس ال ار ایت کتب جے ڈواددایز تہب روا ےک ںینروح ںوہ ںی ۱

 لنا ٥ل وبق السارافکا ات اج وہ لک 2 فک کتب جے اجا ڈا کک بے زافکے ام

 بکس 11 ید بیتی را رق لا ۱2 ےک داہچ س ۱۹۵ تیآ۔ تیل رک

 مالساوکن ایا لا ےس ۰۸ تیآں رد نایب لاس ےک ہر ےس ۱۹۷ت

 ۔ے گا اک یک ےس یورپ یکن اطیشروا ےناچوہ در ط یر ویب سی ٰ ۱

 ے یت شف ر وص ا تنج ریا ےک تاناخماو شک ۷1

 اکت شج ہک ار ایا روا یک یک تنج یس” ںیم ا یکتا ٰ

 روا انا ہقباس۔۔ےس اڑ انکا نم اساکب اصور تاد شل اند ےل ےک ےن یت
 تشوزلا رب رام ککے رع و اتا یم 19 رومی دو لوس یکن ٰ

 2 بلا اوت دا ار کک سس لوق پز یکن اراتغاے روا ا پر ےک ۱

 تاش تج ےس لامر( نرم )وت )ا 7 د دم



  تراباوج ےک لولاوسرنچ روا لاعب

 ۱ 7-020 ہوے نایب اک اق تیضرف لی ٦ر تی
 من ؛ ئل ےرامقو نکی ۳ را ںیم تپ کیا کے اک ض کا ارے ر زای
 تقی وہ ہد ناف ے اہم و نیب ےگ یھ جت ار کیا کے اکو روا وہ

 ی رر ضو حق واے قل انی راہ و کک تار ؛یترثنا کل ام

 ام رقداشرا 2و ےتد ب اوج کل اوہ بیا ندر شے ٣اے رم تی
 ۱ رکے یک اروا اڑکو رے ےس ار گاو وگول وا ہانگ ترک اف ںی نیم اہک

 انکے ب یکے یا ای د لاکرباپ ےس لا رو ترکی وگو لےے مارترچحسزواانرک
e Dn ER۔ےہ ماا گس  

 سمو کے رقم لاک تماس نسل نا ےک راہ افراد یکن ابا یل
 ۳ نیر تکرار انا ۔ںیہ ےہ ا انالےیر نک یاو ےک رم نج ےس مالا

 ` ےۓاجایکد رس ےک باز عن اد سا ےکارکد اہ رب لاا کی مات ںا وا یر چپ ےس
 1« ید تراب اقا اج کوشا یی لب م۱7 مارک صدرا
 ٠ سر مرق تبع ںیم لئارم کس لا لک داہچ تر روا ےتال نامی گولوج ہک
 ۱ تا ےک ماہر ٹچ سٹ مالا ات کس ددای ۔ےہ نا رہ الاو تر شا ےک
 ٠ ۔ایگامد ےدرا رش اج سی مایا مات شش حب هات مان ید سیم ناروا ےھت

 :لواوسلش ےراپ ےک شا لب انا وا ےئوج بارش ےس ا۹ تیآ
 ۱ انماط وک وکول نم م موج روا با ارٹچا اکا یاب رظاشرا ۓ وہ نج تسدتسایاوم ےک

 --- لاعلیزنے بانی جسحں اگر وا ناخن ا تن نکے ار
 یک وھی ورک یت ںیم ںوم اکی فر «قالق یتا تے ا 2-اگر ترور کراہت
 : رکا یاس مو نک لایخاک نو علا نارودےک تاافک

 3 لئ مک الوا شور روا یاقنو ت یقالطد ا
 5 رم کش ے لوآروکز موم روا اک ودر یک وم ےس ںوٹروجہ کرم ۱



 ۔ںیم لس ض نامیاود کگکبجایدامرف نئ ں اک
 لابی جک درارق ارت تما ےس نا نارود ےک تی عسل ۰

 یک ودرم ںی زن رک لمشاح یگ یک اپ کوہ داف ےس مایا نا ہددککک
 ںیم ںویتیک با ںیہ اج ےس تیر طو رم کی گی د تاک درا ق ںایتیھک ۱ ۱

 یار ںامج ںوہ مت اوم ےک اف وشنرواوم کت ںاہج ے اج اہ کب ساق 1
 رول کے ر ڈے ام لنز ايد یراق کس اوہ ت ناک طف

 ۳ سي ۔ے مگ یے لو ول ازادعب یک کن یف ئاخ

 سا رکا ےن اھکم یکے اج ہن کت وام راج اپ ےک کد وک 5
 ترد“ کک ۱ اکے ر ابراز تی و ۸ رکا رے ایکڑ ےک اردتا ےک تدب ۱

 او یت الط تومن عج لا "اچ رزگہام اچ رکا و اید ہرافک کاش
 ۱ رب ای !ےا یگ تاج وہ

 خش روگ سا ید یقالط جرم دا کیا وگت دو ےندرم بج “۳.

 زین ےاچوہ موم وج لکا اجرا ےس ےرسود ایک ککےنوہ ےدوپ ا

 د جر ترم لار ےن رک جر ےس کوی لش تم کا اچ اچ درم رکا ۱

 نا تروص لر والم لا روا اجوہ عراودوتزا قالط کت و اکے رک ۱

 دری نایم ںاہی یش ؟ےروص یک لالع۔ یوم ت کپ المہدابود ےک

 یکے رابتفا ےک لوتعلص شار وا تخاس یٹامسجرپ نزئروگوکل ودرم ۱

 دعب ےک ید للطوورکل یل انب ےک ےک دم ےہ لا یڑرب ًمرشروا

 تری روا ےرآ رے لا نارود ےک ترع ول ش ےن اٹ بج کت روگ

 ترک ہم ے رکا یا ے یادم لاک سیل ےرکواز آے احب ےک ےنرزگ
 ےہ تاب قے درک اد درد رہ والہ اےس درم یش ےک ید آب ٰ
 _ایدرارث ا ےن تجبر ےسا ۱

 - تر رک اروا چ بم تارام لاي مدد



 ست یج.....یصح
 ۱ ما کدام اد تای آر کر تا ایا ہنھدوذ دن ےک لا اسد 5

 ۱ کک یل اض یئاھڈ رپ ءاتب کم خو کروز سده ماما ترح

 ۱ ۱ درعدف اث کاب تام لو اب ب ھدود۔ےہ مالا ارحب ےس اتکساج اپ ھڑوو

 ` ےا پاپ اکے اے درک انا ےس ےنالپ ھدددوکے لام کارتان ےک

 تن لاسود دوو اکی رکا ےس یدنم اضر اپ پاپ دفا لا لس کو ۱

 کے ئل ےک لپ دود را وا ساق انا انب کتک مب

 شا مکے رکا دای رول ترج اک لاو ونوم ایگ اکر رسک ہم یخو یکئاد یسک ٰ

 ماب اچ ترع گه وب یب ترو کو تافو کر پوش ۔ے تاجات لوم لا

 5 ۔ےرایخا 6 اک) اکت روم ویی رجب ےک اے ند ۱

 ےئ اج تاک قالط یت ی ےس تومخروا اچ کیکس یوی ںایم
 ۱ : نو سر وصود یم لا

og۱ ....گو کج د٣ نی رہ  

 اوم اوم ںی نیر مہ ©
 ۲ ترشح 1 ۳ کے دک ۶8 برر وتل طم یب ارل ترو یک ےہ ۱

 ۱ اکرم سٹ تروصیرسوو ے باو رب لا اڑوج کیا اکل و رکا 2 ۶ ام

 ہی ےڑیدادوپدرم ای ےدرکف اعم تر پماد سذ ےک ٦ و ره فصل

 ۱ ۱ تارا

 ۴ یخ ار دم مع دین یک ںوزام
 ۱ ٰ لات تبلاحرہ راوس ایوب لر پ ءاجاب وہ نسل تاس ےک عروض

 5 گلد ناچ لٹ ہار کر نا سج ارنا نٹ تیاہش ے٣٣ ری یآ

 ۲ ترک یس یک “ہک ج تاو کے کٹ لات

 “د



 لاپو مالسلاہیلع لی ره ےک زرد زر یں اپ ےک رم راس ٰ

IIS 7گ بسایدرل» دنزوکب سن سا اماھد ےرنلا ٤ ےگ ہر ہد ز ترج ) 

 ۱ دی کشت ۱

 ےئل یر لا رہ ںی ےہ
 پلاس نیستم قو ج )اشرب ات تولاج ۔اوہ نایبا اد کیک ۱

 ے اھکں کوش یر رہ رد لا 7۲ ینا ےےوصصےک ںویوص یر وا اک آب لا

 مک اما سرت تو ےن اما ناچار ۱ ۲

 انہ اےک رد ایج فالخےک تولاج مہ ںیم لد رک کس ج یر کر رقم( ریما )واش

 کشا بج رکے تاج کز ےس کا ذرت ںیم یا کک ۱
 کوی وا اف تو ما فر ۳

 کرت جے لورازنب رام« ایل نجس مت کم ارج . ےک ںسرکںیکواہچ م ۱

 ید آے وخ مترو اوج تار نمک وت سا کں وصف نایک ےب
 ےن اوت رول اط ایام رف ےن السا یر کے اوہ ےک ڑودرثنکاءےر ںیم نام

 ےک ےک واکس ناری ئل ےک داہچ سج یر رک سیکس ا ءےایکدر قم ٛاشداباراہت
 ابو کر رقم واشد ابار یوکے ہا درج بیر اہک تلیضفای کر وا ے روت ولاط
 مروا مکے ا تسکین الا دا لاک

 ٠ ارتقا لب ےرید کیم امت دلا یھب ےل وے کد تیق ولے راپا ےک

 ہکں یم انا مرد هه جل سد کا وه و ساک
 ےراہتبے یی فاشن کے نذہ هاشواپ ےک سا ایام ر فہ ےہ ہاشدابارامج تولاط قو
 ےک نباید اکے اج آل اپ بابت سو ےل

 هریو تاسوبام ںیمزیج یئوہ بم السا( اب تر تقر وا یوم تر رطح والت



 ۱ وچ کت وباتردااوہ ایا انچ ۔ےہ اھکر مات ےن ںوتشرفوکق ورت اروا ںیہ
 ۱ ۔ای۷ک ا سر کیلا

 قام ف تحت ےل ےس سینا تیب رکےن ہارمہوکں جا تدلاط

 ۱ سل رم. ۴2 ز٢ جا ےس سج ۔ے یر آرٹ کیا یم تساوی ہک ۱

 نرو آیا سب ےوہ تپ ہلا یی ناپ ےس ناو اگوہ ہد یاس ۱
 ٠ ےن ڑ و تہب r ترول ی اش ات داف یر مت بج لع لع ۔ے ںی
 روا ےک داش اوگرچ ول سا ہد ایپ لام رکر جگ ٹیپ فلوت یل ایا ےت نو
 رظنر حب ےک کر وکر ےن لوید رنک ناروا تدلاط  ئگ ہر چی

 رل وم تا کے ےک سود کیا نل ۔ےت یہایسےڑوھت تہب ون یئاڑود ۲

 ۱ رکے و تب کے اوہ دایی سل “اگے رک یاقتم رط ساکت ولام
 ۱ یاری از ںیہ ےر 2 وب با پلو ےڑب ےس درد شا

 نساد ےن نما لا اوہ اتماس هریک تولاج بج ھن انچ «ل تور

 تیاتروا ےس اہ رف لود اکر بصرپ مہ اگددورپ ے امج ےا باک اعد ےس ہلا ایچ

 کن امیا لا ےن شا چنانچ- ےہ ام رف تر صت کرام لورف اکو اف اطع ی ن
 ی بست س روت کتو سا ںیہ تر وار ترضحے رگشاےک تسول اطر وا یئامرفدد
 تک جور کش ےک تولاط ۔ الا رکی روا ایل روی وک مولا کاج روا رپ ری یس

 5 اطع 2 2 ےک تکو مو اب ہاشداپ وکم السلا لعد واد ےن ریا لو بیم

 ٠ رے لورتب ارشاد او ربل ے داسق نک ز یر ڈلا و اخ ت یار ۹
 ۱ سرت رام لات رثلار حب ےک ےئامرغداشراہقاداراسریب ےہ ایر تب

 ٠ ےروا ںیہ 2 ات کیک یک ے مک * سٹ تایآ کلا ی دکل + ے ارقد اشرا
 او مات خا اکے رای ےن ر سود تی آل ا. ہیک 5 چ ےس شلوار راک ۱
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 يا سس < رمز وه مجد

 لسرلا کلت )٣( ہراپ `

 تضم لسرلا کل” ےے لیپ ےک لاله
 ۔ےاتاہاہ““لسرلا کلم” ےس تبسانم یک “ضحَب یلع مس, 5
 اپل هرب عروکر ےک نار آجر کر را ةر وسی ۳5 ۱

 ۔ےررظنء بیت تاوولر هر ات روس علیک ے کوک اے

 بس اک لغ ے نایب اکہفیلخ اف ںیم ٢٣رہ وک ےک رقبا روس
 رک رخ لا ردا ناج یکن نٹ اروا ینا سج دیح فتظافتکے یب را ےس
 ۲ ۱ ۱ ۲۵۵۰۳۵۲ تب 24 ہ۔ےد

 زظ یک تع اش او رن یدیح نو دب وم ت اعتاد ہک گا اج لی ۵یک ور
 ںاوج ن ) یکت اقا ےک مک کا ےن اج وک لف ےک ںوناملس قس ےہ مڌ ےک کک
 رواوہ لصضاو نانا رپ زعوکں ووم کے رکت عا شاور شن( ںیہ روا لرد
 ۲۷ +۴۵۸ تی د_ ۓاج چی دم اف ےس یک یکن یا 2۷

 یا لک ن قاغا انار شروا تم اظ نواعم شرف سی ررر
 لا ےک ںوہ ےک مور تقالخ نانو اعم یشن ےہ نایب اک ھا نت نا ارش
 خر لور روا ل# روا شاف تلود لٹا سی غور 9 ۸ لا روا تلود

 ۲۷ ۵ ۲۱| تی اکو ںیہ روکڈپ ںی رشا یکے ہک



 SGD n اس سود ٰ
 ۱ یز ع «لو+ نایب طرش یه اپ یک ام یقافنا شش اے ریت ار

 7 - ۲۹۹۲۷۶ تب ےک و _ہراشا فرط یک رخ ےک م عئاروا ودم اےک نا

 0ھ -- 01 لقاتا سیم و۳۸ رہ ور
 ۱ ۲۴۸ ت ا

 : ۶۸۳تین دے نایاب نون تر
 ۱ ۲۸۳ 7 اوہ نایب شا قلت کف الخ یر وش سش رال

 مروا بتا لا تو وک راست نم ار عروآر ےک نا نام لآ و روس

 ۱ ها ر ۸۳آ ےک ۔ے نایک درد چل یم بانک

 ۱ 1 کارڈ اک نا ومروا ادا 1 3 کیم نی اں ۲ر مہم / عرولر
 ۱۵۰۱ تب ےک دے العا

 تار ام گیر نر

 ۱ _ے یانو نزع اگے ل ےک یپلایماکی تب اوکں وتدل چشم
 ٰ ےئل. ےک ےنام تزعےرایدد ےک یٹاھت لاک اوہ نالعا لٹ ۴گ خوار ٰ

 5 اچ پ مقدم مچ ازم کلا رایخالا نیفطصملا)

 ۱ ۳۳| ےہ آے وکو

 کر مامی اد تا شورا

 ۱ 7 ۵۱.۳۵ ٹی آه تک د۔ے نای اک سالساا

 ۱ ۵۵ تے 2 وہ رکو اک اسلا یلع یش رایت اوم ارین

 - یارت اکن اروا توگو فرط یک چک کس کب اتکا نی عن اکر
 ۷۹۷۳ آے ر ۔ایگایکن ایہ کل ا ٤ںیہ انار وقاملسمہدلل

 منا و هال فالف یونس لی جوار
 . ءایغا نی )نواز ےرامتکایگ ا الد داب وک ب انکل ئا س ۹ قع وکر

 2 ن ا وار و کیش ہللا لوسر شمال

 _ےسھ



 5 ۸۱ تی ھی دے اک یخ خفوکع اتاپ آوا

 لرد ۰

 ٰ تلیضفرم شناس س لورم
 ۔. اگوہ لم تان رنک آهک رب آر ای ءاوہ ککب ارکذ اکں ورم تح

 رب نم ۔ے کد تلیضف فتو سن نا ےن مج کس یہ ے رفا
 ءم اسلا لع یو ت رض اڑے وہ مالک : لاتا تسار هارب ے ن شور ۱

 روا روا سد تازه ےک ےن را کمال ہیلع دره ان کت روا 5

 ےس ر ےک دا ویک لارج ہک ٹپ توق ںی ےس حر و ےک ا لمصا جج

 سیم ںی اجر وا یک ورا ےس روتا س تور ے ےک تطئا کپ آ ۱

 ےن ریا نرم دے س لب آلات ایرنا« یر یقرکی دبر نو

 لوک ی ناف سم نا یھیدوجواب مع حشاو روا ناب ۲ گن ا

 2 آے ناما بسوزآ اب چرا هر دافردا راڑا رکی وارواای نامی

 وج سم ریا !ولاو نابیابات رک بسا وج ہللا نی «ے لت مپ روا

 ۷ ےک ا ےس ارے اے اے کد تلور

 ۔ شانس کی دانش آے ایکن شا نک خور فوری تن و

 ورا اک لم وال بج اگۓ اج ہر ۶7 تک یخ ے

 کن اب لا ںیہ کلن لالیگا
 -ںی کا یا یو د رکا د لیک بی

 ٰ ۱ نایک رای آ

 تان گاج نا کرا تیآ کا



 تاع کن کی بت سا وکر وس ےک لیلا” ۱۳۳ و

 ءاڑاو ح ار اک سا! داب1) )ا با لڑا روا هرتز ہو کل یں ا ےےاج ارج كا ےک

 ۱ ونک ےک وا رکے نیب تا ہلا ناخ رکا نانا یکسری اب ہلا ےس

 f تی E ا الا ءےۓ اج ٹوئرکر گل ایپ
 3 ابرو ےک لار قل ےک تزاجا یک ا ےن کیا بس ےس سیم نوا ںونامسآ

 . ناز رکی چک وج ناروا یر قو ںینارای وکی اک یاغس یک سن

 طاحا اکے دذ کیا ےس ںی میکس لا بس کب س تاتو کب جیپ یے

 روا اگر روکش زروا ںوفامسآے ن یرک یک ا ےہ اچ ہو وج گل تک ۱

 ۱ ` رکے تب ے بس یو تم یت نم یت اک بس لا ے ےک یا

 مج وکو سنا لوکی ت لغت یکس ا روا ر تنافص لا کشا ..... الو
 ۱ نامیا ویو وگو میت کل اقروا داہچ سیم مالعا” ار میت لو _ سس

 5 کن آروا تر اش گز ادم ار افکر رنو ) ںی ےک ےک ےنرکد وی

 ۱ نرم (؟2- کاپ ےک اکا یاسا ےک ےنرکتشافح دیو لاو تاج ۱
 ( نارا فراعم) ہے و سم

 ت فرط یک شیر ےس ںوریھدنا ماگ اک ولاد نامی ٰ

 ہیں سس یس یس و سہ

 ۱ ا اتديم تک
 ۳ ۱ ؟ارباودو مته ظظ اتم

 "یک شیو کاو ام تم ود

 سلوک رے لایکی و نطل ےہ ااولوارماتوورب یک چیٹ کلم
 ٠ 0 هو برایم ایام ےن ماللار لع ماریا اوہ مرظن نمر عر وشو ےک

 وج یس تہ کک یار اونی 2 ك رور کے اتد تو

 ۔ سس تم ص = 2 تست

 ا



 ۳و سوز
 سر یر الو ید تومروا یر تز کشش گریز ۱

رم الف انچ ےاج کد لر تل ی کیا ےہ اوہارھکں یم یڑموھکی ک
 بر 

 "رفک یذلا تهبف ” اعد ےک ال ےہ برغم وا سرش روس

 لار و :

 E ےک ۳۳ ہد سی ۱

« ےہ ر ال فیرشت تم تہ رکوہ ہر ےس دیق یک کا ۱
 5 ےر کیا سی تار

 شد لب یکدم ین قاجار اسکار وز

 نا ؟اگوہداب آے یکم شب دوا کس رمز ےیکوکں وییساپ ےک رش اہ لاک آل ایش

 ایر یک سرک کی راو یکن ا. لار سد کمال ب یاروف ےن ۱

 لایک ش فمر یھی صف تب ںی یخ وکی کت رضحوکی مکس زمگل امس وس ۲

 دلا لا ماسلا اعم زم گ۔اھت ورکو اب آے وہ ےس ا سا ںیم ےس ریا

 کا اں ای ہدیسوا یکے رگ مت اگر لی ای زاد تن اعاساکے س ےناھکر ودر

 اب لد کیا اید باوج ءےر لابی صرع اتکا ر مع اچ نا ںی ی فرط

 روا انا انپا وہ را ڑ کل اسوس ابرق را محک سا

ب تم ون _ ۔ ںی ےاھڑچ تسپپ تشوکرکڈوجوکں هرس مہ سی ک ِِ
 ی

 هو روا ادرک نو سا ےن رک ییز ایکڑ تشو لک چ نایب تھک ۱

 _اوہا اڑی اوہ ترک وی

 تساوترو رج نزوکل ودرم یک بان ما 1 ای مم

ری مالی میت اربا تررشنحل ام یی م ںاہی ۱
 ناسا ک

 ؟اتگر لیکن ابی وت ایک امرف ؟ےک ںیم رک رط سک دنزوکں ودرم کے اکو 2

 راج امر لوما ات رے نانا ےک لو فرص شک ی شرع



<trیو  
 ۱ ۳ ہود کر رس اهب روک یا ل کندی ےک اےک ذا | ولی ان ۱

 نیست اوہ ررطیارناچ سل ا 7 2_ژود بس و الب سیا
 . ` سش تایآ ٣ لک مر خ7 ےک ۹٣ر کر بسا ای روپ عورت مور ںارہچ

 اے اار لک تایارہ نااتد یک را ا ںی تااپ قات “تایلا
 ۱ ال اب زرا کیک ار اکاشادا یا

 ٰ ںی کت وقروارت اوس لا لس ی یقافنا

 نشست طا لی نت افنا هل ے بس
 لم نیز ود ناداک مدن ست لوک ید ےہ ےناد ےک مو لام یک نا ںیم ترک
 1 ےناد وس سم رپ روا لوم وخ تماس ںیم سب ہک ادب کیا ےس لا ےب

 راک ایالت ےن تی آل اء ےل کل کا ےتادوس تامسرکوھکہناد کیا ےن کا وہ
 ۱ _تأسم اربارب کوس وردت ام ےس ےس تورکیا ںی ہاری

 برف نایب سرت ید ی دص تیل ورب
 ` س التجناصارلےد ()

 . (r)نی ریتو لی زا روکسں نج _

 4 کا کت حاضو کل وط شود ںی 9 تاچ دوا کرت
 7 ا رف تحاضو یک لوبتم قد ےس لا تروصاوخ کیا نج تیبآ

 لا کیا ےنرکی زرو فالخ یا ئارش ی کک یم باب ےک تارو قرص

 ۳8 نرخ ہقئاسےسس ز ان آے ےس مم حوا ای ایک کے ایک حوت دود رق دص حر

 روا ید مکے رک دص یب ےس لو لو هی اپ ےئدہ ےتالچ آ

 جے انی د معا یئایح ےب روااوار ژاکت اطیف گربه کرے لو دنگ
 ۱ ے نایاک ارت نت ںیم تیآی فی وکر سس لا :دعو اک لا
 کک ردد سہو کت یاب اج کف او ددارم ےس ارقا لای



1 ۱ en 
E O pT 5 

 کفیل ےن نج ناطر یک ں یا ء ںی ےتاھکد ونگ واج _ اوہ ورت نایک م ا

 ہلا !ولاو نامیا ء ںیہ ها کت اقص روا ےت اٹگوکدوس یتا ےس ایدانب یھی
 ول رک لات اتارا _ولاؤرک ۸ 7 واچ نب کتا لاج رابدراک ا ٰ

 ےک رز لا فرص رات امو مرات 2 _ ےک کیچ ےس او لوسرو ر نیا یب

 نکا یک سر اقر دروان آر تلا فراعم تک لصف ق لخت وو روا یر) (

 ایراوضو لوصا یش لم ت الب اوم ےک نمو نل

 ٹیگ مانزرا را تقو ےت کت اط اوم ےک راھداروا راس س۹ میں ور - ٰ

 ۱ کر ر قش دا عم کر یت ے آم اکت قو ےک راک اب کوچ لو ھی کا تے یک یارب یک

 تیک کت ال اعم لا جد نیل ادا ےگ ےک تدم نک ر ءےاچ ال

 :ےاب رےن ر اوا وج ہیک ت اسےک فاصنارواوہ یر ارارب اجر لاو ےنرک

 یسک اوم ےک یک بارہ هرز نیل ےۓناوصگروا ے اک م ید وجوم یا ہو

 ماسک لاد ےل نیز یر سود کاب ےگ وگا ےک ابن ےھڑوب لا ف یخ
 ددل اج ے انب ہاوگود ےس سج ںوورمرواے اوس اض لا اک سا ولو

 روا ےداواددایی ؟ سود ولے اج لوک کال "روگووروازرمکیا ول لود رسم ورم

 وو ہاووس اک جت اپ لو پے ایم یکراھدار گا اروا لوہ ے امج ہش یو ج وہ هاوگ

 لو اکی کر یکا روط شان ےئل ےک ہاوگر وا تاک ںی یر ورض مگا

 ہنر کب کروا ۓئا آلا ورود ری. ناصت

 ایم تم یا ر کا امر فل یب آروا۔ے تزاجا یک کر نزار لوک وہ



 وخ نان یکن ۲وم شر وا تر رذودیح وا یک فنا
 دا کیا ۔اوہ ورش نوکر ی کم رمل 3ر وہ ےس لا

 ا ومروا لولوسر م ایت سیم تیآی رود ےہ لت نوم ےک تر زن را

 ٤ وکی ای رب لاو ےنوہہ لزان تس فرط کب رد ےنیہا ےن ںوہ اہک وہ نا یخ

 ۳ ےایگایکن ای ہی رپ رو ےک ترد ت نونا یم تیآ 112 ایل نامے ناج و لد

 دزد ناسا جد شف فلز تاط کارا نانا یکی ڈلاک ۱
 ۱ ۱ ۔ ان استر و وج رواج اکی امی یکن bs ۳و۶

 5 ی فوق رم قے رم بل اسر .

 ٥ او سج ۱
 ۱ ` یر راک کت ررقروصا

 ۱ ۱ تاج کاش تاچ کیل نار ئل روس

 5 نج یم ٹیپ ےک لا« ست شرت کی تاب مہا ےس بس ۔ےہ ایبک
 ٦ ےس اتذ امن براک س یری راکروا ترد بی ایک حدس تجار

 ۱ تاپ تی تان گن | وضتروا.روصو لک کپ یر ۸ ۱

 ںیم نام ںیم دی یک لا تایم تیبآں ا
 ۰ ںی او تام (1)

 ےہ ے و ےس ےک وک مم رسو ی وس سو ھم وک دل دس ها سس تا جوس دوس ہک دول دم ہفدص۔ےدھ چے وے و و رس ست اساس با اس نا a الو اک .

 لا ۵۳۲۷ فن ۳۵۳۲تا ۱> ۰ت اب. ۰غ وکر لئے رر من۹۸ شش ون بت روسی €
 ۱ ىلعار رضناف و روس تاس ےک رو طیراک روس کا : طبر ےس ۃروس هحياس 1"

 .٠ ٠ لاا رو رول اےس لاو الف اس ماکت ای ام «نیرفاکلا مولا ا.

 ۱ مالساوکن ارک س !ترذرض یس نہ ے رز لی روس اک د اگر ک اےک بارک ل اے نوھ ا

 نور ایگ اف روش ےس نوش ےک یجب ٣کے چو لگ اتف الخا حل یداینب ےک
 a ۱ “یل ےک ۲ ۱ 5 ۱ __(نآرتلاعسالخ نر



 < < وام رتی ن نآرقلا میت ا

 سیم ںولد ےک نیر نج ںی رم مولع نے شا ۵
 یارک رو ےک ناروا ے ےتش ا رت موہ مرض ازمووخر کم ںیم تا هو ے یھب

 اوجروا تاچ سینگ وکاوسےک لا یک تاپ اقتلاع ںیہ ےت الی ۱
 سیم مل

 ۱ ےل ناب نا ملاک ساک لپ تابباشود ی تپ ۱

 ۔ںیہ ے فرط کب رے راج بس گوگ ۱

a.لیتر یا نا روا نیا لا علا یم تی آں یم وڈروا سون  

 ۔ںیہ یک کر کذ ںی امد
 مایا ےک وکرل اروا نوخرف یا ےک رک ب طا وکر افکت اهمیتی

 ۔ےایگا یار ڈے
۱ 

 فان OT نانا ۱۳-۱۸۵ تآ

 ےک یکدن اچ ےنوسروا  «لنرو لایک غرف ےن تب کل وزچ بوم

 تبع یکں وزن نا رم اکت جیب یکن اسنا و ریو تیک: عمو ناز

 ۔ےایگار ب فرطیںوتم کاج رک وم ۰

 ےک مالا ندی لاک 5

 فرم ظفر را 80 ٰ

فا اخم یی ےس صو یکرصروارضب ال اے ی ماس ا ان د فرصروا :
 ۱ ے رکی 

 ےن اجو اض ےک لاکا یا ےک ناروادانعودض یکں ورغاکس یم من "آر

 ك2 تار وکی لو روا لی لدو ار «ترلژ تگ ےس ۲٢ سم ری اے رکڈاک

 ٹثررث یک لزر روا کاری هرتز ۓ ود رر وا ہدرم ۓ ہرمز یگ ۳, لر

 ےس لورفاکو کں وام ںیم ۸ منٹ 17 آ۔ے نایب اکے توہ کی دللا فرع

 یدنوارغخت ررثںٹ ےس چیکار نے ن تابا ےس ےن کن ایتور

 ۲ ی نیاز روا



 ا 2 یر بلیت
 ےئل ےک ےک ت تبشلارکهچ ایا اک او سیم ۴۰۳ رتی ا

 ۱ بشم ارگ ۔ے های زچ وک ۔ے یرورض را یک لب ہللا لوس
 رقم سالام یکی فاز بارم دا آپ لوس
 نرو هه یشن توا شرک السلام

 انب کی تکریم سیم تروصےک یر نکنی تا با

 ۱ یو رم مان اک ا گل ورک قو لب ےک تمرض ایکن ید سرت ںیم ے ا اکو

 7 دوور ناطیخ گلد الو کس اروا یھبےس ا ںوہ لد شش هان ۔ی رش روا کرک

 ۹ ےہ ای رکز سرح کر او کشویی سارا یوم لو اعد انچ ءایب ےس

 ویا کر( خ ےک رک ل اتا سم لگ ت لام یک مز یبا نار گویک) یک ےک
 e روم گو ےت ال فرخت یم ےرھت بج اھ درخت بیاہ راب ےن ۱

 مر ورکوم نار ےھت ےت وہ ےک ےن اس ےک مالسلا ا عم مت وف ےک ہری
 ےہ ےس اتاپ تند کش ےب ےس فرط ربا ںی ا رف وو ءئگ آے لاہکےہ

 چا برے اکی ک اعد ید ےن ہت ا ا رک کے کو رشم اید رز باح ۱

 ِ دز هک سد آل الدا یوم ےب ےک ےہات الل تور

 دخ رے فورصم سیم تابع ای رکز تر جج زور کیا ہت انچ ءار اطر تر .

 . 3۳ مارا لآ ولما یر ےس ا۳تی آ
 ایر وہ روس ۳۵ ترا وج ے رک تم چ یس رر طح ر قم لکا روا

 ۱ مک امرتا ے نا ےن چوت ی( لاو ےک کرم ت رح ) نارمع ےہ

 ے ول وہ نکن یر ےس ا سی ےہ ایک اب ہیک )سیم ٹیپ تره ر لا
 ۳ "وا اے ا اتیا ےک تر یئوہ اد کب واو لم عروب ج ءامف لوت 7

 اٹھ رعیت کما یک ی ےک ۱



 نم مرم روس لا١ رہن ہراپ نا ءاشنا تاعقاو لس هک شئر یپ مال

 ۱ ےس فرط یک اروا رکے یا ےک دو ے ۵۳ر مفت یبآ ( ےک ںی ا نا

 روا یان مارو پاک ید یوو اویل ترم ےن دووم ےہ نایک لا

 ج ) لوک اےس ںیم یاسر ایک نب ل ترا کیا ےک کر آخر گول آ ۲

 یک وک( اھت ات اج اناج ےن ےہ ےک ےۓیہد یلوسوکپ آے سیم رگ پآ

 ۱ یک وا ےن سونی لب رپ روا اد لپ شل 7

 ۔ایداھ چ ی لود جواب کر اچ پروا تجسم ۱

 ۱ اینک لا.
 ی وئاسی نا 7 رر سنا اینک . ۰
 راے ےک کجای( ۳ )درہ ارا ا(۲)ورگلوقس(۱)ک اپ یک نا رف فر ط

 ںیم تمر ی روس ذو تر نت ک یا ےن واست باوج ےک لا ۃاج وہ

 تان تولا لیا یک ی رطح ا ےک ی روضتر کے لایت اور

 لوم لزا تیآرب نارود یا-یدرک روش نگ روز اک ین وج ایا سیم ےنرکک
 ر اف وار سکا سج کد ہلپابم توک لا ےن اپ آے ہ۲ تا فلک سج
 یتش قر لاک امیہ ی اچ رہ راج واو ےک کر ایت

 Jt ال وات ان لئارگیدروا لود میکاپ ےس فرط ک

 وہ داب و ا سی مس 7ےن یھب مح

 اگ اج ۱

 Ne کے بیا ۱

 ے یئگی کت حاضو کت اب سازی ےس ایا یکب اقن ےب وک ویا رہ یک یکن ۱

 یر خاکے راب هم تری اس ہو لپ ےھت سین رنو زیر بارک
 ع اٹ ے 2 سگ انا سی سناپ کد روتا



 ےن اوج اپ روم کز اک لا ارم تبیآی نارگلآ عروس
 ء ` کا یش اتد ید ای سیم اورام اع ےس ماری مان

 ۱ اپ ساق ںورک لا ےہ تود کتک بان یہی

 5 بل ارورض مت ےرکق ا رشت یک کت ون یراهقوج-سآ ا وسر

 لاروا ؟وہ تر کرارا اک نج لا مایک انکی رمت یک اروا ان ام نا
 ٠ واو بوق ایامرف لب ے کرارا مچ ےن وب ؟وہ ےن رک ل وتر پ عاری مب طرش

 : ۱ رہ یہ یسشمشپیموج

 ۲ کم ںوہ نامرفان یوں ا

 یل ۱ق یا مے را ےس ما
 ہیلع ڈلا یں وو وسر لا بج لای لا کا ق موم ےس ا۔ےہ ریو میگا
 ۱ ےک وہ لش فرط ی رک یم ضرب بسےک بشی هد

 ۱ یا ات آے رات ےس سا. گاه کر( ےک یہ ترضحح ےس اوس )ےگ ںوہ

 ۱ را دو بج زن ۔ےرومت اا ںولو ےک ناش ات رظکل کم لم ےلعرتلا

 سر کو دارا نچ اکے کلو ناملار تاس الاد تاذ کاش ےک ات

 ٠ وم فاضا ین یم تاجدد ےک نوا ںوہ یخ ےک اے تو کات 1
 - وما ےک 3۵ پارکت ما ینا ےت ں ار رگ ایا یم کلاچ دک
 ۱ اگد تو کت رمو اتروا ال ایا طب ارواوم اگە 1 اے رر

 ی کپ آ یے بس ناف نوم ںیم ذ نازک اینا تشعل یکے روضحتر گا ں وہ
 ۰ ہا جیش یو يا ۱

 ۱ ۱ نک و ا کہ



 - ۰< اشم روت ین نارا میو

 7 81 !بسرواءے یر الی ےس یونس ےہرادربنا پاک بر ےس اتا لک

 لزایواعس دام هر مک دام پآ 7چ ےک سی اج ٹول فر

 یکن اروا ( السلام ) بوق و او لیتو ماریا روا بالی او ےنوہ

 س ء اینا باسم تک ر نامی ار فک روا ںوہ اکی او ےن وچ لز ات الا

 اب رادربنامرفےک بر ۓے اروا ےترکں ار مول کس

 نداد کوس مالسا کا دایرف راد سیم ۸۵ر تی

 ےس ٥٣ بازعوکں ورفاک کت یآیکرخآ کے راپ یا روا اگے اجایکل کل وق

 اگوہ دک ل ویت رکورد تاریخ قدصای م اکا ورک و کز یار.
 ( ء1423 گرا لا ناشر 4ء2002 روت 10 رازتایلاتلفاصوام خزور)

 جوجه



 6 اولانت نل () هراپ

 یعح ربا الات ْنَل” ےل لب ےک ساوکےر اپ وچ

 | ی اتاماب ولادت نل” ےس تبساتم یگ “نوبت اسم اوقفنت |
 اوہ ۳2 3 مم سم خرولر کس تل ائ روس | هرس عروگر ےک حل ارگ ل جروس

 ۱ سرا بیجز تامل ناشر گال ان

 ۱ یی بنی ییہ وہ | عروس

 تیز ا ك بالا لب تنی (r) ءتوحگد فرط U یتاربا و جیک

919| ٰ 

 ۳ یو دیے یش جا یگ کوک ن وگو سیما اس رو

 اےک تعا لاو ےید توکو فرط یک اروا ےہ اچ اتوم یارو کت عا

 DADE ٦ے دے ناییاک وا

 ۱ را س شفر ےک تما تیک اک لس ضا جمع ا
 ڈے لا اگ الہ رف اک ت ما یا یھب نج ارتالےزک رک نیر وا فو ۱ ۱

 ,ANI و یاییاک طاقم ےس نت انمروا ءاگے اوہ دک عش
 روا راقکز ار اک لام کرد جو رنک ا ن ار عز وک ےہ

 5 ۱۲۳ت آے کب د _ یھب تم تان اب ط کے ل یا اھت یب گر بس نیت

 ۱ ۱۳۲۸۱۳۹ تب ای ام وقاد یزخا الما لا مرا ۳



 اسد لا جت فا اي ا ارم اهر
 ۱ ا ۱۳۳ تب 1ےک درد اعا ےک اڑ تش کان یک

 1 ارا لش راس اگ ید مار یگ اار سیم ر مر ۱

 ۰ قلم نایصعزوا زادہ تک ےت وہ ےتوہ ےس بو کی ویڈ

 ۱۵۲تبب آے دے ۱

 ںی خ تا ےن پ آکے نکا شاعر

 ۱۹۱۵۰۱۵ تب 3 و مت کرد رد تک یا ر ےک

 اےک »تسنیم شرع اک امار شش در >

 زا ونوس نیوی يا رک جس نا ۲ی ا۹ بنانا

 5 IALc ۱۸۱ ت آب راہ ےک د۔ تن امتکر وا لک ں ہوے یز ا

 199 ته د۔ے وکی معین یی ئاصخ زی اپ ےک رانا دم

 ۔ے عا کم یت کور ک ر اان لابد آرد سی ۱ رک وکر ےک املا روس

 اتا د

 e1 E یگ ایکن ام نو اق Jl ر عر وار

 نایب احم ی راد روا راو زا اعم حالص نوقاق سیم ٣ر ہم ٢ ور
 ۲۱۱۵ تب ]تک د۔ںیہ

 د یاری ںایارخ یقاظا ے لس ترشاعم زر ایا ل رہ را
 ۴۰۱۳تھی ایک ا ں وہ

 )لرد
 لوص کل کن زد ل یگ ۱

 بسا دو« زاغ ۱ آ اکے زاپ ےس ۶ے ۹۲تب تم کنگ | ورو



 ۱ ۱ O تو ۱

 ۱ بل تار ےک لا ےس لپ نمدی دن پا کتب ج * ےک رک ںی لک اہ

 ےس لو ای کژ و تعاطتسا بص اپ لودر اشا ماع چ آرد تر

 ٦ ٰ الو شب یک دص از ٹو

 5 .٠  باوجاکلارواشا تعا کا اک دو

 7 روا ہراشا فرط یک ا تعا کیا ےک دی سیم تایآ نت یا

 روا لو ے ر رار یک اربا یر وکو و شپ آکا ہکے دو تی ر وضح ےس باوج

 يا میم ازبار بج ںیم ےترکل اعتسا گری وود دا یک اروا تشوگ ٹو

 یک اھ ےن دوپ ۔اھت ل العر یب نا وہ چیک اق متایام رف چ روضح_ تمار

 ے تنفو ےک یل مت اریاروا نا حوا ت رطح بسی نسیم تھک مار میز

 تار ون سیب ماتت کے ای و لات تایآ ید لا ںیہ یر آپ مارح

 کتو او وخ ےن ہناقلا بوقت ہلا _ ںیم العرب لباس یقب لک ےس ےنوہ لزا

 نا دشت ۔اھکر ےک مارح یھب نو الوا یگ اوج -اھت ایلر کم ارح وا نیا هریو تشک

 برگر اور اد تیک امار ارور ترک

 ساک اف مک د اب ںی ے دک بک قو
 ی را ےک ۱

س سا ۔ےہ نمش ےک ج ےس ی ےساو ےک تدابع یبا ےئل ےک ںوکول
 ماتم 

 تکالمتسااپ گن اما ےس ایآ ںیم سا جم "ںی لایاشت او یتا متارا

 ×× شاد ں ولاد نس امن ےس تاک چاک ارپ لک

 ا اک اخ رگ وو الی سس ےگ ۲ شر

 ها ارات لایساب رو ںی ںاسای ےہ لا 2 ۱

 کن سام هتک لا تا کا _



 تن “=== .-> ٩۵ === نامشمر روشی ف نآرقلامیہضت

 ویر ل نمد ےک لا ےنرڈ ےس لا فوکن امیا لئاےسا ہت اے نیلم
 یک ت عاج کلا ییا تاس ےک نیلی ی ےس یاب ہق فر وا ے اھت ےس بم ۱

 2 ےک ود ےس 7 رواے د مگ کی نوک و ںوگولوچ ےہ یا 17 نامن ترورضلس

 5 ۔ےگ ںوہ نور ےک نامهای چپ ےک رافکنںد ےک تما کا ا ایام

 تریصوصت ی کس ار وا تمار
 یک رکے دات تس ازت بسا تما ے ا رہیا ا ۱

 0 ےس ار دوا ید معا اھا یی ہکں یم نا کن ایج تافص

 وا رفا ےک تا لاهوالع ےک سا۔ لا لای سیکس ںوتما راہ جے تیصوصخ ٰ

 نما ےک ناروا تل دو ںازادعب ۔ںیہ تک نما

 کرک ولت یکن اےک رک مکن ولاو اونم ےس شش نام
 ۱ ےانب ری انیا شاروا ےنرک ور ترا وب کں ولاو نامیار کنگ ۱

 ۱۲ام تب آ۔ے وہ یخ نت فین لوقامس کوک ے ایک اکو ےس

 - بس الا رک اپ ددی کت رمن یب! لرد هوس

 ۱ تامالعاا 01 مروا تم حی گدوس ۰

a.رودو سر روارپ از رز لص | ترحل ا روا یم کر وس ے۰٣ ری آ  

 روا تافص سان یکن فنون مے ا ۳۴ر تر اچ معا ےب ےس تنهام

 ولات لب ےت رک رخ ےل ےک دا یم قدر وال اھشوخ کس مو نان تامالع
 ۱ ا یوم زس وانگ ولے نا بج روا« ںی ے ورکی ایم وکں وگولروا ںی 2 ا

 اکر هو رر اب کیت ا ۹ تی آ- ںیہ ےہ بلاط ےک اعم ےہ نل ول ےہ
 ا فنی یاس« ید لب سام تسلق یر ہا کک نامیا ا مکر کد
 اناب تافو ای انوہ لک کل لو ارث ںہ یب لوسر ےک ریا طقف مج کے ایگ

 ۶ ای اب ے درک ای ںیم جاب تافو )دا اچ« یش تالا ۱



 ۱ رکن ات ایک اکر لا هو 27 ےگ ها لو ےب یکن ید مت

 ۱ اج سوم رس مک اچ رقم تو اک وم

 تاج بلاط کت آج زوا ےک ےن ہد ےس اج انیل شاد یال رپ کن ویک
  س_لوتوت لاطش یک یاس ناروا مارکہ اینا لب اگے اما زا وت ںیم ترآ -

 ۱ ل ۱ ۔ ںی ےہ ر ےت کب لطف ےس لار وا ںیہ سر ے اع یف تباخ تی ۱

 دات ےک ید رب ل وای 2 ں اکا و و ترو ںیم تم ںم لانا گن و کا

 ۱ لی لولو ےک وفات بار کافه دعو۔ےہ رتہیددم کی روا جهات

 U e لکان اردا ید لاڈ بسر ا راہ پی رق

 ردود لایرورتک

 لا کا

 یدک سہ و ۲ ۶ح.

 ۱ تل رظ اکے ازا کس سا ئل ےک هریک اروا ایا رف رکو کل نا ءاوہب ناصتتاوج ر ءان یک

 کت رک ناص مم ا یا را لوس سا۵۹ تبیآ اوہ داشرا یک

 ۱ ےئل ےک هد 2 وب ےتامرف نا تقفشروا یر مار ایص کو وجواب

 3 ہباحمودالعےک 2 کت رواشم ےس نا ثامن سارق تققفش زم

 ` انیاکن ایا لا ےن ٹا ییا ۳٦ر تیز کے سس تابارب ہی زمر تچ وک ٹی ارگ

 ۱ توالت پ آہ تشب زا لوسر نی اچ هروا یلدا نا نیت مي

 یک اک ا تاس حت اس ےک و م یک سو بانکوک ینوم عر ڈ ےک تابا
 بج لما هوزغ_ ے ںیم یاارگف اض ہو وف ہک سری بس

 رک ان کدر ی لی نی وف ےن مہ ےگ یک نام وف وب تساکوکں وناملسم
 ےن ٰلاتشا۔ےاہ ا ےس ےنوہہ لک نل نام تاب کر امج ےہ ہک اج ٹیم سی
 7 رخ وب چک e یار ںیہ رپ سش تاو



 وتو سا انہکی کن شام ںیم لا ۔ولرکت سیو رتی لوک کے اج ےک ےس تروم .
 روا تو ایتد روا ےگ ف فم رم ےناو ےناچ ےرام نیم گنج ہک یب ءای ایگ :

 ےا یار ےہ رک تذکر مدرک تزل 5۹

 « سم رکن ی“ ناگ درم سا ا بے اے درکل ا ے ار ےک قلا ولوج ارب 5
 ۱ ل فط نام رف اک اے اتاج اید ق زر لای بر ےنپا ٠ںیہ ہدعز ہول

 لرباپ تر 1 نا کیم ت ترو کی تد اش 2 و ہدنز ءار یت تیتر ول

 3 “ےہ مال او اک اتر وو قوم بییحت یگدنز وج رک ع نیاز وال اج

 ۔ےرناب ے لی فانا کاددااک نج ےہ وہ روم ےس نوا گارد 7۲

 نا سا سا مگان نت ںیم خر نوا کشور

 کول وج یکے ا روا ںی ے وہ دخ ریز كاما ےک اچ م اقروا جا ےل ےک
 یر او ںوہن نشه ےک اپ آں مہ ۓڑود فرط کرک

 ۱ ۔ےگ ںوہہاوسردوخ م و ء تک را ۱

 زلف بر تیر لات تکان ۱

 _ تک اہ ایک ادم اما وکٹ ور وا چپ ءے ان کا چادر الس اروا

 ۱ یوگا یھت ڈار واری اک هو را رصر تم ےک یدوببی اتم

 ٠ رک ل انس لینک ام سنی لی کی کت م کل پس یا ۸*ربکتیبآ
 میک یاء۱۸۱ر یک ت یب آ۔اگۓ اج الا ڈ رکا نب نوط سی ےک ےک سا ہو ےس اگر ۱

 لزا مکا تاترصز تاترصو جواز .سس لرگهراشا فرط لر دقاو ناتلا

 ںاہج ءےت ے رر اے سرچ کہ ہما رصرواا ت رضحت مکا رح کو

 رک روطےک ماز رتا رک کد ات اک پ آے ن رقم ء اھت اجا کیا اک ول دویب

 کے تلاع یمن اد گا سہ ے وہ ےئاتسےک قاف ورت ی وخ نادل
 سرا ال مچ اترکلوص تقی ناب ۱



 ۱ ءامدر۷کد یسرر ٹی رک كسی فعلا تب روااوجش هراوگء از ار ۱ وک عرش ۱

 روا هک ہر سم حک نی عم شرار ھت رکو روا ات عنا اکںویدوپی ہککالاع

 کلا یدو ہد لازادعل ۔ے وہ رپ ےنتار پا ےک رک لاورراکب ا یس رکا 0 رسض

 ایر دصرگیواا رک دا اف روا اوضاع ل# تصرخ یک ت روضترکحے نل ریو

 ٰ ۳ رف بلطوگتعرثلا یر پے ب روضح_ے ارا رکےن رع
 :لومل زانتیا رب سجی کب لطیداوگے دعا و پآ رس ےنوہ

 قم روا ربا ام رکےت ںوہج کن وگو انا لوت ایل دل نیند
 نان نج ےن لوگو ناروا ےک نیر کت اب ہم یکن ام ںی

 ۱ 5 _““چجے اماک اوہ ےک ر زود لا ںیہ ےن رپ ےک سس ١اک

 لا 1ی کن متو مروا تقیق یکی کرن وان

 روا هاچ ازم اکت روم وکن ام ر ہک امام خ نالعا ٹا ۸۵رممتٹ ییآ تہ
 ںیم تدخ ضقوج ںی اگے اج ایدہلزب کی اعا < ساوکی رب ند ےک تست

 ۱ ۔ےہ سا یکے وہ سون و« یا اشد یخررواءارگو ہہ بام اکہ دایک ا ورک اد ۱

 1 ںیہ روا گے اہ اک ام 7 راه لوفا روا لولاب ےراہمت س۲م اند نا

 ۱ دا رس مر دیپلم یک باتکل با و نرش

 i ۔ے ماکاکت قر يقيتلر اقا یر گری

 - ۰ حرم شارٹ یکم ارگ ایصروا فرات کل وروتنار یی
 -۔ے نایک مم کن اروا طز یک ام لا کک ا۱۸۸ کت ی آ 2

 5 روا لو آرین تیتر اب کن اہ ںایناتن کت سر رت کی اھت للاےس تیب یگ یج

 ۱ ۱ 2 وہ »تو رو روت فرط کف لپ ثلا یکن وو تارردا تاقی کن سز اڑ

 نک ے ایگایدرا وتاووکیل ولاو ے یہی وک ق اخ ے اےک رر وت ںیم تاقنیا چنا ١
 کلات اوج ےس ات اجوکس ا یھ اھچس وشناو اجر آکے تاب کل وفا ۱

 سس 3 کو لاک یک رنو کاک کار رپ



 س Ipc ت٦
رخت ےس اجور ار قر وار سی ار لآ رٹںوہ

 ۳ 1 قم 

 تارا روا ے رکر وم ی 8 زو نزاپس یکے ۔ے وہ ےل ںںوڑرکک ۱

لنده یز چ بسی فک اداگددورپ ےرامہ ےارہکس 5
 

 2 ! برے رام ےا ل چکے وم 2 ہانی کا ےس بازم گئ آم در چپر وا ۱

 ۱ هان رام و 722 نامی مت روا رب یگ او ےن راک اپ فرض یت ےن ےن

 دلا ا رفمتا ےک لو ما امناار اہ ےک ر گر ود لر اہ:رواام رن ف اعم

ے ارے رم ےن لو کا باب ردا پام رٹ لوٹ اهدروآر باک ںوگولےما ےن ات
 

روا ےک ےس د لاک ےہ لو »رگ تاروا €1 ترا فرط کما ۱ مح لک و
 

ک کریو اکرارج_.نوتج رواں یو تیز ایم تار رمل
 اب ف

 لو جے ںیم ںی 3 ا ےک کر ود ےس نادان م نارو را ارور ںیم ہک

 ہدعاوضو مت تو _ جا ای قادصم نل وارو ےک تبآ لا خا اک

 مدن تیا ںیم تار ےک دا وکن ایا لا ںیم تی آی رخ یک روس

 ۱ ےک یکن یل لک رم اض مردار

 ترش دنا قوطی لتا

 ری واایکاد بب ےس نام گا اک مے کوے ر ڈے برے الواوا”

 یے ال تروگدد رے وج ےس تر ےس لںورن اولا ری زوج کلا ۱ ۱

 ,۲۴ عرکر لک روس یل ےہ س ایا گلو بیتا ےہ روس کرک 6 ۱
 - لب ۱۱۷۱ فور مر وا«۳۲۰:ت ام, ۱2۷ تایآ

 1 اے اںی گڈ دایزوریظو تیام اما نر رونا :ۂاتہسقمست هد

 ایل هر وان و f bJ اےس تیمایع ۱

 دا ارگ روم باراک ار دک < :طیر ےس تروس قیاس

 لک ہ ةروس یکم نم اب اج ایک درش ےس یو قت ومو روس ساروا اھت یکایک تم یی کن و
 (ر فک اتم( الا اد دالع ےک ناں خرو لا ت الامم ےک نر



 ` وچ >
 یک توا ےترکبلط قوم پا ےس ںورصد ی ےک ید ےس نا
 ۹ ۳ 5 ۱ "سایه راہ وہ لاک بل ایا ںوررودرگےد ںی

 0 نایک نے لو

 ات هر اس ویکی | لاک و 0

 ۔!ےاڈڑب تہ لاپواکل الو ژاکت ںیم لام ے_ اول ل اےک نا ©

 اکں و ای نا روا ںی لا توا اک ت الام ےک ناوج یاب وہ نایک کد اود ےل کفش هک ۱
 رپ ےوہ اپ لاس رپ ناروا تیاعر کا قوت ےک ناروا تقاض یک ام ےک ناروا لرد گلو 1 لو ےس بنا موت ےئوہ نا ماا ےس تب سی روس کا ےئل لا اھترہاب ےن ہیر شپ توق یک انرکن لت
 یہود یا یبا تشز روا تاج کب ر نوچ ےہ یت ےس توم لس نت کہ یو ارد
 ےس پو ک ےن رگ شادی ماجا نا ےئل سا اھت او« تصتر ےس ندای ڑوھکن یب ہرزد کن اردا
 رت کیا اود کے ڈے شاکر ل زان( )"کیا سالا اهن" تعا
 ٠ب ٠ .ےرںاےکرگادیب ڈوب کل اے اچ ایدرکادیپ ےس سٹ کیاوکم ےن سنن و دڈ ےس بلا ا فلو
 ۱ ۱ ںواولزآےدطساو اک اروارک مان کی ءوردتشلا ۳ 7 یرسود ۔ےد اس منم ز ترو وز مع تہب
 . .  (یلآرتلتساظ ن نارا نرش ولا نیک اب 2 ماکت طساد ےک لا م چ ہ ےک ایک اوس

 ` ` تام (۳) لرے( )ےک یت آب ای ود یم لا گو ہ برع الا سج ءایتلا ةر
 ناز السا نون )٣( لا الما نر (ا)ےہ لت ی ںولھچڑد ب ایاک لرش ےب روا مردم

 مالا E چوم 202,7 و ارگ وا ن_امومدوت-دونرالوا یالصا لس ناو زا الما
 ۱ ۱ لارتردا سش یوا سرو cles م اداب لوس کج و ۓاج کک اے تلر 7ھ روا
 ت تراک ل او کر ایل کلا اکہ روف مس سات مارک تک ۓاج آ
 کور یا ید الوار ہک ےس ت عر بلا یک وہ علت بس ۔یگوہ با روا سال ہچرد
 _ گو« لب و شر + ر



 =< حیات وار
 ۱ ےد اوہتورطخاکی قت کس ا ںاہج ےک ت سب ورک ی داش کس ,ے یخ 5

 سس اجرا ہنی نت ووو وب ورور ای لا یٹروروا نیہ گا ہدالع ا

 ولو جرم اک یثأصناےر مگر واوہ نفل کک کل رک لم تروصل ۱ یر ولرکا ںایز ۱

 و لدع نکے تزاجحا کے کل ایداشر اح ےس تیآل ارگ اکے یا فرص
 تے اہ درتہلا ورکا راے یخ ےک ناوک وارو وکم ایا رف یے رشف اصن

 ے اج و غلاب کار مسواک سس ےرم سا ید ےد ےس یچخ ینا لب ےس سی ۱

 «2_الک اچ اگر یم تلافکی اے ار بود تم ےس الا کا اوہ فرو ی نک
 f Gos ککبجورکش ورپ یک ومیج هورلو رہ اظم اک ول ن رواومر سان

 ساروا یورک نا وجےک نا لاب اک ناتو اش ہوا نا سا ارا ار جیپ 091 ۱

 ۱ ںی سی ید اک و ات برج تب رز ےک فا ار ساوکل ام ےک نریم

 نام روتم وب نوا« ات ترو: ےس لام ےک مل تورا

 _وارکر رقمہاوکت قو ےت رکےن اوج ےک نالاءکن اروا ۓاھک ۱

 ۱ لس تشارو اسم ےک شارو ۱

 ےب ےن وچ سیم ےک ریس لا اے امر مراد تشر یب لات پا لام ابا ںا بت
 اب وہاڑوھتل ام دداءیڈہ ای ںوہ لو ےس اج” یھ سرو م اقروا ںی *راوصح یو رم امت

 کول بی روا می ا راو تشر ےک رود تقو ےک ےن وہ یت ہل 702 لولراوروا !هدایز

 ےب شر ید تو تار یخ یک ا ںوہدوجوم ےل ےک نیل رک یب ن ات اوج انب
 وہ ےس لاو ہو ےۓ اج ادر وج لیا ۳4 تاب تلق/معسنلاروا هدعسد

 ےن ما 9 | Jer اروا یک رعد ےس مم ےک جام اغرودوج سوا اب ہل ۱

 ےت رکی ریو یل وک الم یسکزین اچ رو روا وکر الا گن اہک او

  تیصو کد ات | سس وا لار ےرسودروادالوا یک اے نسیم ںی

 ۱ جسد کا سرت ۱

 ۔ے وتل اہ ۲ U راں را ا ٹپ تسهیل
 رب سیب نم ی سیمی

 سیب سس با 'د



 ۱ 2۱ رفواشرا ےج کت خارو کی ام سیم کور ے رمو ےک املا روس ۱

 5 یکں ڈرو غرور ر ل٤ ےک اہ ےک ے۶ ایام تررورض تشوا کج ںیہ ےگ

 تو ےک لا لہ ۓئاچوہدذرسانز ےس لور نے نایب اک ب دات الما

 ۱ ۲ لم ا ۔ںوہ کر تی تیما یکت دامشوج یم "اج ےک بلطدرمداوکر اپ ےل ےک

 ںوورمروا روکا یا ابن کلر: ےہ تم ی توکل ودرم
 یا مج اگے آ ٹر ریس نایک رہ یکن ایما ذی کن ٹپ نامازس یک

 ۔ ۰ ےک ےک ہری اتا ےک ر اقختتساروا تمادن یر فری تشک ےس بلطم اک دعب ےک
 ۱ 5 ۱ دال 3 و تم اسوکت وم بج ردا لو تاج ےک عج ری مج کیلو“ "انامآز اب

 ۱ ۲ ۔ ی لوبیا کی دق ےک لام ںیہ ےتاج گے نک

 ۱ ۱ ۱ 7 لاو اجر مر پوش اک ت دل ک بج لٹ تیملاج دا ٰ

 ٠ ۰ کم کر رکا ہیر یقے اترو حل رک ا اتباع گی تیل ےن شے ڑ وات روگ
 نوم د تیقر ےترکم ت نود یک جا 7 تای لاو

 ۱ نتالطرک وگو ۱م لام اّاهورک | 7 2 ر ناطے اے رکا ارا تجوز لوشن و

 i ککے ترک دعب ےک کیا زین ا دوای یی تایآن اء گر ل“ ۳

 ۱ ۱ دن ےل ںی اولا ایدوکت روئی لٹ ےروصل ا واوہورارا

 اچ مات اے لار

 ۲ ۱ بای اسار قم ہم اک ےس عن نیش ے عنایباکں وترا ا سی ٢٢گ تیآ
 اھ ام اجایک راک ںام یت وس ےک ےن مےک پای تیپ

 ۱ ۲ ںایی(٢) نت )۰: :نی لب دد تاب ایگ ای رارق مارت سا لاہب ۱

 ۲ . لا ین (ع) ناب ی ا (U ںی( سیب 6۳ )
 -- کل ویک اا)ںاہ کی یو ا+) نا TAOS موراوے رول (۸) ۱

 ۰ بق شو ںی ہ۱۳ ) نیس ایام دت ویوم



 تداسع وکر ۂۓصالخ

 [ “ءاَسْیلا نم ُتاَنَصَحْمْلاَو لع دیاگ دبی اب

 ۱ اموی ےک اسلا روسی چ اما تانصحملا و تیس اتم یک

 تساوی 3 رم ے رر

 ٰ بکس كاي اب تام اتش رس ۱

 ۱ ۲۹ تب ےس ۱ ۱

 هکر اک کش راز ره ۱ ٰ

۳۷,۳ 

 -ترورض یک رس 7 7 نون امت () یم عرب نر ۱

 ودونو اتے رل رغ وچ !نو 0 (۳)ورطخ کسر طف خر نے کود ہ ۱

 ۲۸۰ء۴۰۴ ۳ تاب آب تر تل تک »یک کرک رک یا ی سی ااتید جرد

 ارگ وت اطو جاتا ے لا باتکج () کمک رک ٠
 ۵٣۵۱ تیی آهک دے یا تا لو وتت کت وق اطو تج اچ اروا( )کے .
 ان کت واللا لا کا ہم ےنرکفک رن ےک )ورا 0۳

 . 1101۵ 1* ر 24 دری دامو ایس ہللا ل ور مکا یک ۲

 شصت ترورض لات ںیم لرع نونات تعاشا سیم اہ ف رر
 ۵ 1 ی مکی



 ۱ ' رکی رات لک رک ل ا ےس لد ل اخ اک وم( )کے نیٹ اار رد
 تعاطا ےک کل وکر تومور سی لاس سا (۴) اگے ڑپ تاک ۱
 ِ ین ای اف یه کت اچ ۳ ) ساب ید یکے سرا ۱
 5 ۱ ۸۵۸۳۹۸۰ بیت تای پ د۔ےاج ۱
 ۱ تر لاق ے دال ما مقر ۲
 ۱ ۱ رب »تی اوم لے نج تی ید رد تا ۱

 7 سرم رخ قناری ا ا اور او
 ۱ ھر ذا ماقا ےس شر ما کنارم ۱

 ۹۵,9۳۹ تایآ

 ۱ هه ےس کرک رای کر جرم عروار
 هات و _ع_ناییاکلاق تینا اهر رم

 ۲ هد رز تير ناو لئ اکے نام ار ۱
 ود هوم تیکه ۔ ےہ اج کل کر اد فرط یک حرب اگہ انگ )ارد ۱

 ۱ ںیہ لر لس ةنپاوکن مکے ایک ابد سرد سی اے رم ٣ع وار ۱
 5 ۱۱۵ تب ےک تان ۲

 و و نکس الل لوس چت شا
 ۷۸م تیک ےک وہ نشان اطیش کوہ ال کرم

 و اا ت ۳ درج نایک راد کلم لا اسم لیا رور کک
 ۱ 7 ۳ ریزه ورک شو r ییراو کلا صد 5

 ۱ ۱ ا ۱ ےرورٹۓاراشا ٰ

 تای عد تام لت ے پو ش راقات



 درد تک ب ایکو بک یر کک یر ککے بایددرچ

 ۔ے وہ

 روا( )ر ٢ک یل اے (۴) لات نت )هر

 0 ۱۳۹ ء۱۳۸ ء۱۳ ۱۳۵ بتن تای ھی نا لا 5

 پہنایا نکا نشو (۶) ام کو ) مارک
rrr, 

00 

 ا ناز گرو تک 8 ا
 ٠ مو اے و تل تار رک ٍِِث

 تروک لوک کب ج ایا رق ے وہ تک کر اچ وکی ام زوم نایک( ےس ایگ و

 ےل ےک ترو کرک کاک ےس سا نار مود وب ںیم ایہ ےک سیم
 ٹتروکک یاد رموو وج روا :ے تیم تا نور ورت اڑے کیا یم تنو کیا ۱

 ہدایز ےس کیا بج ین ۔ےراعو کن شع اپ یل کس نا« اجر و ۱

 کا کے س ناولو الو یل او ےن دہ ادیب ےگ لب رک اتتتسا ےس تروککیادرم

 لاء کوم مز ےک کل انک کے او نواری روا ؟اگوہ ٹل رطعایکا کے ےک فطن اک

 روا ءایکج نون ایم ےن ترطف ند رب ءانہ کنج ںیم سیاق ی ی کریو یک رم ۱
 کشا لو« نایب تمر ل راز ےس لاتروگن بسر الف ک تییناضا شی کا
 رہ رخ حال زین ۔ے اج راک یٹ اب ود ہالع ےک علاروا ےس ہدش ے ےہ فر

 اک را ء ںیم اج یی دن انب داب رب ہ ےس یدنم اضر تو مچ رکا اکو ہ لک ۱

 شوم لری ے وم ے درا رت ن انا غروب از فاور الوا ل وص رمق لپ
 e مزایا لاری ایس یسا



۰ ۱ NERE 

 هر متروک ےس لوھ رک رف سب اهم نوخروا مک ۱

  ۱سس اب _ > ۔ایدروڑپیدنباپ گل ددہاحمروا امید ناعم یکں وہ انگ 0"

 ۱ کیک روا ی لرد

 ۱ 5 رڈلاوکں وورم_ع- نایباک قم ےک ںودرم ےس رت یآ اس ورو ۱ ۰

 5 ۱ رے ہق نا تم لار کت قمی اپ وے

 . ۱ - وج ںی ہو لوک رک رر ۱

SLO PAE (D 
 نیت عاص کی سکین دوا لام ےک نام یگدوج وم مدع کدر رم (۲)

 ٹر جاتسا کد روا بام نفاق ا

 عادات
 ۱ ۴ الا کن« قرار رپ تافم اوج سرو ا اروا ۰

 تک ۱ 5 8 ایش اغراتبرظ
 . ۳ زر لو کت ©
 مک ترس ی تمت اہ ےک نا دژ ایا تل °

 e تے ٠ رکی لوق ابا نومو کک
 تک درام نوا یک د تزاجا یک کٹ یھی رام لپ یب ©

 ۱ ' ناپ ےرچ ہک بج هام تز ککے یے )کاپ ےب ۲ ۱

 0 ےہ تب ںی ام تروص یک
 ۳ 2و انس ںروتم نرگس ا

 ` ےک ارم لک ورک قم مرد ملال
 4 : گر باب ےس نادناخ تاب کر کروا 1-2 سیمویاقہللاعم یھب کت ابا 02 ۰

E٠ ةا 5 یش وی ںیم دا ایا نی سم یک  : 



 نام اھخ ےک TET نادنان دم ب کر رقم مور ےل ےک

 ودوم راتاو 9: | «ورو و بت تحالصای ےک صف ئل ےہ دو

 ٤ ۾ ایی داورک کاک تروسص کک اک روایی کاکی اتع

 ۱ تیمزا کولا یق وقت وادی قزق
 7 7 کره کرالا قوقتروارشا قوم سم تایآرتچ لا...
 مگر ور اک ن احا تاس ےک نب لاو ءےاج ایاز کب رش یئوک کس ا ےہ

 م ںولام یا روا لیلا یر, نون لومتت«لوراد تارق ءےئاج

 روا 7 ےام اک کک ولس سر وتا ےک لںوخالغ ی رتول روا لورفاس «وتقت

 ۱ گیت فرط کت وا یا یک تمت کی راک ر ۱
 ںی د-+

 ام اکم کروا تحتار ے زامن تااح یکن -
 ہی ۔ایگایک ےس ےناج بجرقےک زان تلاع کش: لی ۳تی ۳

 ی ورم ارتوریفو بارش "لا زا حب« لوم لزا لب ےس تم کب ارش تی آ

 نیل ںیم لاح یکم اب تس اح ت برق کک زا شا ےک لن تلاع یل
 زانی رک ل ی زی اپ تیر کس موہ ایگوہ بایت اپ لاہچ گی کیا کک
 ۱ راهرو يه جام ںولود کے یم تورط اک مس اوہ مع اک نکا وا

 رب ےرجچ (ر ھم ۓئاج ایل زام وکں وا, ںیم تروس یک ناچ کل ی هدایز)

 “ل رپ کت وک وہ وردا ا تاپ بر ط یارب شهریور تر ۱

 ۱ او چ روا لو ئو ضو کت ںاہج تم ۱

 ات ناک تھا ا ںژٹرا نویس ۱

SSرعد  



 یا توس
 ۱ ۔ے ام لات لا ےک ساک جات ارگ تا

 ۱ ہں ہہ و ری رگ چپ

 ۱ راگ تاک کا افونرنچ ی م بازغی راقد وا ترمز کود نواب اتم
 ۔ےایگا زان ے تراغب یکت نج وکن یوم ی تام

 2 یاس ات رمن وی روض نور یا
 ولرم الت ےک لیوا ےن اٹولوک لما ےک نا ںی اا سی ۵۸ر کت یآ

 - الو لور( ٣ )شا( ن ایا لما سی ۵ ہری جم کف نرگس فاصلا
 5 _ے لوداع مکا دارم ےس مالا یلدا ۔ے ایگ اید ماکت ع اطا گرمالا لو (۳ )رو

 نس یہ ہی یے ریشم و

 ۱ ٤ :ے رک اراد رک غ ود ےک نقاش تای آدنچ لا ے ایگ د

 0 :تیاپا متاع اتا اد لک بج ماکت پاس ٰ

 ٰ کی ںی رتی نا نال ےگ یا لگن پآ سمی
 . ۰ ۱ ئل ےک ںوراعش تنعاطا

 نئ اون یکایک اھ لمس اف شورش ۳ <

 لا ےدداربت یآ-ے گل د یر خوک قاف ای ناصر امار, ناقص
 ۱ ےس سیج۔ےہ ایگ إد واچ ںازادعب روا یبارف کیسا ےس ےک دا وکن ایا

 اک ب ایسا کی تر زین لای الخ لک ارف کب ایسا کے اتوم تباخ
 ۱ یک ناتو اش قد جو ےل ےک ییا فر 7
 ۱ دشت
 تک وو ین و ا رے ےہ نوار را نیمی

 ٰ کشک اکرم تر تر



 ے لک ئل ےک عافذ ےک لا رو, ںودرم نمو بول ناروا سوار

 ںی بر تام تارکل # لانکد ایرف روم راکش اک گرهس یک نوم الت وچ وی

 هک ایا عکس اگددم دوا قیام یئوکف رطیرام دوا لا ےس یت یکں وما

 0 2 نان ایا ادب ے لے فرظ کشا ےنلاد نابیا
 ۔ے٘یرورضا:/ہلباقم ۱ ۳

 رگ توم یک وانس ساھ
 ۱ ۶ توم مک ایم رفداشرا ےہ ےتالچ ری رمو لوم دایچ 7

 کج یھب واو ہنی یھب یم ںوعلق مو ےتوہ ںاہ تو از دا ٠

 رکاب رفواشرا اس ےک رک ےک لول اچ ی ودوکن اتم اکے جور سل
 لاو قوم باتک روا ایا وس ےک نا که اج انک ہن سش ن اں ۱
 ہن انا لا ی ھتاسردا اک اہ گاہ شال سا« تدفق تاع ھے سش نشاضم
 ایا رکے ابا دا

 لاسلرثیسچ ۲
 رس روس نیل ثاسدچ شاه ۱

 : ,طلفروا جا تع ابان ورک ر اقس لب ےک رزم یکس نی سش یم ماکے تیا ءایابرف نای
 ۱ ںیہ را را الوغ حزب اریرطرس

 ۱ لب لات درس اد اد ےا اگ ام 5
 ۔ےہ نایت کت مییردادیح تم ۱

 ارم یکنارواماسقا کی کپ تیغ نا یکم
 رکو اکں ومو رک نم نت ےک نیفضانموزاغکفک یک ۹۱ ےس ۸ رنا

 لپ پدال کت لمس اار

1 



 ناشر روشی نآرقلا مبوضت” ۹

 :ں سج وہ نایب

 5 یخ

 ت سکس ایک ایکن ایب هل وکاطخ لا
 5 ءاشرو گا «ترگا هو نرو ےس لؤ روا ےرککد از 1مالغ کیا اووولےے ورک “ر

rorماترو ےک لارگوم نامل لت رکا ےہ یضرم یک  
 یا یل وقمر گا کے رکراز وما کیا تات ںی رازی ےراہٹ

 وک اخ لا ےک لوت لتا ےن وہ اپ ر لی ہرہاحم اراہمتے سانت م وقمر ف
 ۱ تقاط ی ذ_ارگداز یو گم واز آی الخ کیر واکس ادا تد 0

 جج فا رخ دیوار ا وم وہ ار

  تشرذودا و سا وت ےل اڑ کل وب نایوکن اسم یس لوک
 ےک لو کے اچ ال صاف الا ۔ےہ نک اک ناروا بکس لا ہو

 ا _ لب رکی کف ایم ےسا شک تید تہ اج ا [ءاشرو

  ترلیفم نر بام کن راز وا ما اکا ےک دار

 ٠ ےرکراہظا اک مالا وج کے ی یک نول امیا لاا سی ۹۲ت یبآ ۱

 ترسم ورم و لاک ہوا کو رر اے ےس اروا وور( راج یش اکا رپ ۱

 6تا رد ےک ناروا تلیضفرب برام یکن یر اھم ںی ۹۹۰۹ ۵ر بتا نعپ
 ۱ وکم ور کارڈ رکا زم لاج ےس ف تان یگد ایچ روا بع امم ےک مر ب که س كا

 جا یم تار ےک دلا فرط یر سود روا م وو عزو تط ند تام ےن او ےس قور ت.

 ۲ 3 وکن دا ےن شا « ےگ وم کر یاب نیب ریا او ال لام و ناج

 " ِ  تایآر اچ ازین ۔ےہ لار اطع تلیضخ رب برات رود هجوم ) ئی عات

 ڑامں م تلاحاکرفسےسا اٹیک . لب عارف نایب ماجا ےک تیرہ ںی ۱

 ۱ ۱ 9 A AN یس ۱



 5 ۔ےایگایدرارق رفانرکادا

 ٰ ۱ اینچ ر عافوےک یب نمروچ

 رک بتن سی رب رک لا ها تر اس یاری تا
 روا گال چ عرب لا ۳7 سد[ ایمر 11 1 یر بج ۔ایگا ی رکا یروچج

 ںیم نیب فلک ایک مرکب د ےب ےک راولو یکے وم ےک بل لابو

 شون یکے ناچ کوچ ےن لولاو لینک سلا رذبل۔اھتادہاراھد بور اک ن وفاملسم
 اک لا ے وم تم مرمر دو ا روض اد مارا اک یر وچ رک یدو ا ۳۹

 سا کتا ا ؟ے ا٭۵ تیآی ء اسلا روس ےن اتاقی رپ ساک
 لا ۸ رم تو جوک آے لاکا ارن ت روم جج ے ےقاو ۱

 هان ء روا ںی ےہ یراد فرط کل وا 3 رامز قلم لا«

 ۱ ال رارازفتتسات شامل اه ےک وہ دام آپ رپ ےنیدازسوکی دوب

 ےل ٹچ یھ تما اجا

 ےنوہ بان تیا کمد لار ای نوش اک شٹ اا۵ گنی آ

 ۱ یہ والم ےک تسار ےک نیم روا ے رکی فلا یک ناچ لوسر سج دب ےک

 رب« لالور شین وزپ ے ےل رپ تار سا ےسا مہ ےل رپ تار ےرسود ۱

 ءےگ ںیم رام ےد ںیم مے ا ککے کل ہی کل ار تل اکے تاج ابد ےک سا

 ے ت ثیدعوان ۲ ںرط جہ اوہ ملا ہاکی مس کر

 ۔ے تچ کرک تم اما حر کا

 تج ےک تم حراما ہک چوم ےن قیا ےس ہلا صر قاش ماا

 لا 1ر را نت ںی تاز ور شی تار لدم "ےن بحاص ملا ؟چ کز اکی کے وب

 ےنوہ یشن تج ےک تما ناجا ےاروا ئل کری تی آں ا رخ الباسم -
 نیمار لاو ۵ عا ۳۴ص اعلا حور ) ایدرا اردک دک



 جول کل قترومک اب ام رے وب رکن ای لابو کک ر شے ا اربن
 نامزد نی راکم یی ںی اکو ےک نفیسه ےک رب

 _ایارن نایباکدیح زین تلیضف یک اص لامعاروا

 _ لاک ںونھیا شیک دن ییاودا
 ۱ ںی ا پ ےب

 ےروط یر ایتخا ار یخ سیم نج ےہ اجے الام نا تی آی ۔ںیہ تااپ قا
 تب روصتد_ ووخرم ی یتا نار ںونود _ ںیہ یوم ہریشک سلاح ےک یوی نایم
 ۱ لوخددرمروا ےہ دیس نا اب ترو رپ گویی - I لدارب شے یوی ااش_نوب

 ولو م لم تالاح تا ءاکدرم ید . ےروصتاکت رود لب سا ےہ رہ اظ لم ےہ ور

 اوا یت ھر واور نا ایم ےک وتو ای وکت توی اکے ایا رفداخرا ےنریجم لآ
 رگا ابد ارق یی تراس ودر اد الو دیس ولسا شیخ درو ورک ۱

 نر ساز ظلم ساک
 ۲ ما ےل ےک سال ے رے دوب

 )و لام 72 EN قوص شے ترک ی کا

 وہ اقا ے ہم اےک و رم ےل ےک شییپ قوم وو ےک سا تلک ےنیدرکفک رخ ۱

 ۱ رکن ایم ےنا شیوہ ےک ےس درم ہو رکا نک نک کت ید سس ما

 یہ قوحےس انا یک رکں یمن ایم اکں اود یھبی که آے قید
 ۱ قوام ہققلو نان اک از دخ ٦ الث یم ی بجاو بر ہوش قوب لادا یک

ETمو ےک سا فا اوہ یم نام او آب جو کل جو  

 خل کتی لا ناک رکے قوت ن ادع! ےک ےہ لا الا بجاد
 کس شوهر ییهدرک نک کہ دے اچ لد اک ا بج گلی ات اھو لک
 ۱ موازآتنادبم ادا پرش تروص سا ات ےس



 ا ۳ ےہ ستم
 1 اجو کا ںی اک رکا کی ید نقی تیر ا

 1 رفادیپ بیس کت اف کت دو لاتا ںوہ ناب ے ولوم زا گری روا
 اکے اجوہر سیم تایح قر ارد یورو ۰ ۱ ۱

 ۱ تابار دن کن اما لیاروا ثافص کی ایت شا
 ۱ TATA شو تایل غرور لا ۱

 یکن یک کے ےہ و یتاوگی کان رکا رق بطاخعوکں ولاو نامیا ےس عوار ہدمت 1 1۳۹

 یکے جیو ےس تاشہاوخ اقفروا_و + یر رض تاپ ئل هو روط یر انچ رکا ٠

 کافی هو« حد لرد اکی ازم لس یم تایی یکی د بیت

 سرک ای ںیہ ا نار نایاب ارت یھب 0H ے ر لوڈ ںارناڈ گولوج ۱

 ۔اگ امر ںی ایم لر رب نیر اشا وے اتر

 رویم با عون اروا تام الع ک نام ٦
 کاج ہدرساکب یر فور کس ن ام کما ۴۴تا۸٢ تیر حب ےک لا ۱

 ےئل ےک زامنو بج کل یم امر داشرا یک ت امالع یکرہ اط ایکن لا ےہ ےک

 ے مے کے ےک ےواھکد ےک ںوگولر اس ےک یلد ےن ںیم ے وہ ےک ۱

 ر گان یرسود ی کت اٹ کیا یھت ہلا ںی 2 رک مک ٹی زامن رک کا«

 ےہ لا ورتو درو ںیہ ےک اپ ند یھب ت یہ ےتاھک سیف ںیہ ےہ رن

 رک وچو کں وار اس هو ہک امرت باطخ ےس نامیا لا ںیہ کو ارگ وا ےریو

 ژوو ن یم کو مارل اکے فرط ید لا درو ںی اک تم ےنارا ے لورفاک ۱

 51 ےک رگ وع لا اوہ لر کور لو کن اروا ےک ںوہہ ںی ےہ رد ےک ےس بس ےک ۱

 اگے نت اجازا داس مج اراده کر ایا ے یوسو درو رک الصا ٠
 (۔1423کراہلا ناق 6 2002 ریو 1 2ل نال ف اصواسزور)

 عموم



 ۱ هللا بحی ال (1)هراپ

 تب اسوکر ۂسصالخ

 7 ہرا ملا هللا جی ا یب ےک ےہ
 ءاشلاڈ رویے اجاجاہک ہللا بحی ال” ےس تبسانمک "لا نِ
 ----۔ےارہالپچپ کارت رک مارو دس ےہ کرک

 ٰ کیک ام پالا و جار مد ٰ
 5 ۱۵۵۰۱۵ ۲۳تس[

 یر شل لوک تایر مهر
 ۱ . ۷۳ت کد ےس ریت ل وضاے ہرا

 ٠ ںی لغو الا مہا یتا ےک باتل ما کج نایب سی ٣ر ہں ور ۱
 ۱۷ت آهک دلو ی ام ای روض سنیے ی ےک مت اتهام

 ںیہ نام اک لک یبا ہت ےاتیا ںیم ارب عا ےک مدت املا روس
 ۱ ۱ ۳ تی ےن و

 ۱ ۱ E ناش کارا تایضر ہیر ش ر

 : ۶۰۷ تی ۱

 آکر سنا تنی ترک

 1 رک اک ن نج تنا تعاب ےک ره )رک _ناییاکل لا شی سی رسم وکر بت
 3 ۱ ` تی لنت بیش ۱



 ا ب16 کیس ا
 هدر ایا لم ےس لک بس ثا سود اکی لا حل سیم نر مہ عر ٰ ۱

 ۱ ۱ ۲ ۱:۳۰+تم تا کس نا سا تك

 نایم اک اد تاک بم ےس سج لک رطایا ںی رہن و

 ۱ ۳۵تا دے

 ۔ےہ یرور شا باک اتا ےل شا لا برق ںیم ےہ ور 5

 ۱ ۴۹ تہ 7.

 لا بت ااا تم مک ام ےس یا اس یک
 ۵ا تی آے رے وہ ۱

ال نب رلا ری بس اک طاق ےس ارت اتش سیم ہر
 گا 

 ۵۸۰۵2 تی آے دے

 رب نوار لا تم تمام بر

 ٦ے رس

 e خاکہ اتا کے نا ار

 دک

 )نیو

 . نایاکدایرف
 اک “رام ف نم ے ا ۸ر ہت یآ یکم اض ۃروس یم روش ہداب جج ا
 ایگایاھڑ مک ست صرع« را تساوی

 وہ الش ورمو اپ کمان ےن اس شی روا کرکره هدر ۱

 کان تیجذا ےل ےک ناروا تعز گل ورفاک- ے تین کد یزف روا بیت ےا

 اون ایا ابا ناز زی بازم



 ۱ "۵ت ۱ سڑک ال کا اک دہ
 مو لپ ام یا ےا ۵ر سمت یی ۰ ۱

 ے ناس آپ آکا اھ یک یلاطم ےن یو “عم کر ےگ اد نا ےس ملی لع
 ٠ ناما گلا مےں اے نامیا می تی یک سرکل باک وہ یک وک
 ےن لات شا اھت تاب اک وک رخ مع ےل ےک ںوراچب نات آے

 زار ےس اس ےن کاپ کٹا ےس مالسلا ہیلع یوم ترحم و لئے یارک امر 7
 چالوس کس لیلا یر ہمت ینا لارد۔ںیہ کیم رکا جیل اک

 ابا ارم ںونامس 7 کا یت رح
 ۱ یر سا فرا لیتر دم

 اچ رس لور ھا یدک ررر وخروا ا نت پ م السلا الع کرم هدیه

 ر لور یشن ٭ےن ھا 21 تک ب ااو د بایم کلاچ گا 2 < سس اا

 يلو دایک لولب کا یس ےن لو نا اد ۔ے طلق کوڈ یاک ارگالامچ ایداح چ
 ۔ایلاھ ار وا ناو یل یل کج ںیہ ےن سد نی کتا ۱ هو_اباه 2 ۱

rTزا لک اسا نا ماریا یی وا رطح ےس  
 ا ۴تر اک ں ورک رکو ےاو ےن شد الوا ی ك اروا طا برق اکا قا

 5 ہی ںوگولدا یک ےلاو ےنارڈرواےناد سا یر ا ےئدہ تار ۱

 - ۱ رفت لا
im ۱۱ سم روم  

 لو« نایماکجا ےک ںورادنامیا وہ لک ےس ںیم نادعب تفسا# ۰

 ورا ںوراک یھ لس رضحروا تک یک شا لوس <
 ۱ - هل ارفبطاوآل وتاناماتشاعهر/ تیک



 ے وہ برف باطخوکں ویا رمت ے تیبآی گا یئام رخ نیت که تال نیا لود
 نیا یکایک ےس هدف رانا یت رضحت ےہ رذ ےک ارامش

 دیگ یکم اتلاف رک ر ترص ںیہ پورا ناک ادا ںیہ ومر ےک لا ۱
 ےئل ےک ںڑتشر اب تر ےہ کاپ ےس دالدا ترا

 بات وا تاب دلا لوسروکں وانا ماش تی ۱ _ راع تعا ان وہ دن کرا 5

 ۔ےہ یک د متکی در کش

 ۱ لس :اکا کت شارو

 ارو یک ٹن ا ےس تیآی رخ آی وامنۃروکوجاے رہ تی آ
 روا لو هرم ین لاو ےک جے لپ باوج ےک لاوس ںیم ےراپ ےک :

 روا اکے فرصناکےک رت امت ےک سا ےسا لو« کیا یک ا رکا _ ومرت ید الوا
 کک لا وند الوا یک یک اروا ۓاجرم ںی شی یگدوجوم کاب بار

 اتد اکل ام ےک سا سی ت ں وہ شد یکس سر ار وا اکے وک اھب کے 7ت

 Jr ےک وہ توک "نگ رلاورواے و الدا ےب وج ےک تیم کہ ارا اروا کی >

 اک و ںوہ قاب نت ےیل اودایز ےس کیا ےک لا ثوم ای ےک تو

 لی یک یس ساک ہصح ارہکاوکن وک واارہودوکی ئاھبہکا وہ مینر
 سک تسسس یوم ٰ

 نایک ںی سس
 یو یو یھ ل یورو ۱

 E را هام

 ( ر فسا تب) ۳ مسخ سس ۱



 روا “یھ ” ےہ نای اک ل ذردناج لالع رعب ےک نیت یکے رکے ریپ نامی وہ
 لب یکن ج ےہ اتا اہک وردناج نا یہ ےگ ے کز طافلا ےک "مات
 ساک« فٹ نوا ےک ےہ ات اج اہک وک ور فا ملاپ م اعنا روا اک کلان ام
 اجایاھکےک رک ڈوکن ا ںیہ ی کر کذ ںیم مانتا تر وس ںیم ئ آء ہر یو یر ب سنی
 ۰ کشا عشرت اےک تام کر یخ ںیم مارتا ےک ےگ ای لا زین ات

 ٠ تضالع کے وہ نامل رع نیت لو م احا ہددارم ےس سج ج نایباک میمن
 ٠ بوریفو شاد ناوم ےک تنسروار تقارن« لا زا ےک ے اج اج اھچ

 یک لوجاع ہدالع < کے گل ورو اچ ےناو ےنوہ ناب قسم مع 7

 ۱ روا اید مگ ادم کے رسود کیا سیم ںوم کس یم ۔ایامرف اس یت ۱

 ۱ اک کر پ ےک رواج ہدر ںی تیآ ارحب ےک ےنامرف حس دری ںی ںوم اک اچان

 ۱ رواج وروا ےاجاراچپ ماناکر وا سکس ارور وا تشرگ کز ن وخ

 ۱ ۔ ےک دام گیس اب کم گے ہل یگ وا اےس ےک ٹو اب ےاجرم ےس ےن وک گہ

 «ّ کج رواہ وزن وہ لات یول یکے کتو روا ایملاھکے نت ےرنرد ےک ای ےس

 ۰ وک شوگل العزت ۔ایگ ادرار مار وکب سنا ایا ایک زی کل کب
 ۱ رگ لا ای یا gp وجیم

 ۱ بو لزا روحو ر ےک عرادول اچ وج ےس ص وو 5تا

 rr E E ۱ E E. e SAE EEE بسص EY یھت FERE 5ت :ED E EOE“ و لات تک EE EES اتا که اک ا اکک ۔تدکک اط کک :تل-5 الگ E. HE کك گک

 ۱ EE دات تر ) ہی ٰ
 ۱ عد لر و مانا روا :هیصست هجو
 ۱ _ایلاه لر ےس تبسانم کت ایم
 2 نیما ق اش لنڈ ۳2 رفت ارس + :طبر ےس تروس هقیاس

yf۱ مدا نک ءا عروسی حق اه دو یک سا روس نس اے فئاوے 22 رب دتلاروا اھو ترت ها کم ملا  

 2 ےک نوڑچ ماو الف ےس ےن ایکس وزو نا ءور شو دا یک جات ای اک اےک تالماح كا ۱ ۱

 ےہ ںوہتا کے ترک ی ای وگ رکن ایم اکں وی مارو لالعر دا اھت تکحس نیم یھب انرکن ای مایا
 5 ae ؟رووک ریل تیام یار ل العوکں و ۳4 کا ایان بسحب ےک م السلا ہیلع یھی ت زر

 تناسل ا ۱ دنا را ترف



 رم اتپ پآ تعا مالک اپ پآے شد" ٰ

 ۱ + یکم پوکی مال نب دے ےراہتروا کد ۱

 زاپ روا ےک ںیم تیا یگا دعب ےک ےن رک کل وروقاپ مارو لاط

 از یا رف نام« ل الع یلوردناج ےوہ ےک را دذےک ہر یو

 بانک ناروا ںونارملسم مک اوج روا ذاکب انک اروا ںو رت ف اص

 وہ ان اب مک انو رغ یک راک درز یھب اک ےس ںوتدوئ رک ا
 یکے لم ہن اپ روا تبانج نم عارف وضو ےس ۹ر نت یآ۔ اتلاف یتس نیز

 -- ےل کارا یب ییا تیرا دیاگ قل زارع ءاکم مس یم تروص
 ٰ ۔ے نایک نکن ات ے فرط یکن اردا تاقی کیا .

 ۱ :راورل طلغرو زنا کیر اصور ۰ ۱

 کر ور شی ےیہرذ ےک باطت ےس بابل لا ۱۵ تبیآ 5 5

 کلاس کانون ا )رہتی آ وہ ےتاورکف راوتم تم

 یاسر ۱

 ۔“ںیہ ےرایپ ےک اروا ےب ےک لا میت
 ناروا الا یوم تحت رعب ےک ےنوہ رفیع رک ساروا نوگف

 لا سی ےن یلاھت تیک نب کا کره تسکین مو
 گور نک ا یھی رخ خ یک روا اید مگ اک لب یاد داري ذب یھب اش

 E سا کر وا را اج مد حرص گو رڈ

 سس اج لس فرش آم بل ام لن خزا ے کک ہو ہں ےس ا

 ہراظ ے ںاہی مہ ذرکگک نج ےس نا ماچ ادخ ارات وا تر گند ترذص ےگ
 سرو ےریم ےا کی ابرفاعدروا ےئوہ ناشر اظ یوم ۔ےگ ںی ار

 ۱ سام پآں یہ نارف لاک پآہ نا لا روا ہں ال



 ساکن الس ےہ ہیرا ل ادرک اچ جی دامر لس نایمرد ےک م تروا

 ۱ گه ارمارآ وت ینگ تار « لوس لت مارک ےس عی اوہہ ورش

 نرود کتا لجو له ۔اھتاو رو شن لک ےس اهج ےت رپ اج یا ا

 ۱ و شاسی هترح_ح_ر ےک وہ راوخ ں یداد ی الا اب اج ے رو

 ۱ وولف یوم ترضحح یم یداو یاری روال وه هدرضازپ تلاع کم وق ا پآ امام
 مح ترس وس تیس یہ

 ` کن اناا ےن بس ناز

 ۱ لانه ےس بی نشو یه ےک ذات
 7 ٰ :ایارظاشرا مقاد
 7 زنم ے ات و قم ما ارقا ۱

 ۱ ۳ ممد ابرق عاتب یک قیم دب کے رسو در وا لو لایک بی لک لا 5

 واک یئاھب یر لایکمتو یک شی اسب رک آش بضفو یخ ےن سا
 ۵ بدنش کریک کل انا تاپ تلخ یھب اکے رک ل ےک رکا

 0 شال با ۔الاڈر کی شکل ات ےن لک منچ ںوہ اترڈ ےس نیا
 قلع اج ال گیا ےن رثلا_ یکی در وچ وس ہت بیک ت رت یوکے ام ےک ےنایھچپ

 یا جے ہک رک وف ی ہے

 E ہا E و رپ ۲
 ۳ : پکتیا م اق ایگایاچے ےہ لا اکے الال ۱

 ٦" ا SOTO ہیک رگتراغو لک ٰ
 3ج دیس گویم یک ۳



 [۱۳ ھر
 ایل ا ادتبداک ی لام هو مایکل فر صو - نور

 ۱ کا ۱

 بی وس چی

 ابد ٹاک لا الا دوا ھتاپ لایاد ولوم ایکن نہ انی لام 7

 یت وہ رم ا” نشو کٹ وی کا کک ےس ںیہ رت

 - یکے اج یواز

 ےک ںوقد اکا لک تروکروت رواد رو لش وکر گا

 ۱ ال اتے ٹاک( ےس ےگ )ھا ںیماذ ۰

 ےک س رسم فرط یک اروا ےرڈ ےس رٹاوکں ولاو لایا 02.

 و روا نیش اتم افک ئکید یل اب لا لوسرروا اف نقد سیم ےس ار 8

 لا ارا یک جے ر ذ ےک تار آل از ارحب و6 وو من ےس لوجاووشب ر گاو ۲

 ےک ٦ علا ےل دب ےک علاج گے اش ۔ے رک اک ی اوترنچے او ذ اچ کولر :

 ` تاو رب ےک تند ء ناک رب ےک اک کا اتے یب ےک کان بکا ال رک ک

 گرا ںیم سیم یکے ناچ ناصتقءاضعا پس مالسا ورین

 ٰ ی رز ے قود یک رافودوییوکن امئا لا ۲

 ی انہ ہش تسودوکی گر اصنودوبیہکای گا ام ف ترک ایی لاری اپ کیا

liےل مو ای اب مرا وا کارد تان رج کا ایگایکراد یک ولاد نا  

 رپ ںورفاکروا لو موو رپ ںوقاملسم ا بکن اراده شب یک لا ہدرکا 1
 هرات تال یک نم یو واےاو ےس ہار کش لو تخم

 یک کا رور ایبک وم ۱



 ۱ کت للاسر ہہ رق رکا یر باطخ سال لا لوس طعم تیبآ ۱
 ۱ ام اس یکی رفداشرا ن س نت لانا روا ترتر رہا یکم ادا
 مس و سش ہر رت تکی ا یم اکےک راتو سرش وتو لود آ
 یهو ےس بانکی اا یاباطم ےک نوم بام سکس لپ آهک
 ۱ زرع اور چ +0 یک هد تر مت رس سار تم 7 ےس باطق رو
 ۱ ۱ نوت کت ٦ر گر وارد یح نر
 89×۹ ۹ ,E ےس اک اروا تحل دو

 8 E رس یے ایک بالج بیس کا یک شا رپ دوی روا
 ۱ لس ںیم اکے روکے رسدد کی روا سا اساس
 ٦ رک “ےک ےک ںیہ

 .. ۸00و009 نب یو رو بیم 3 ۱
 4 قرم تعاشا یهو ین نادر گو لی تک 1 نی ب روا فور ۱

 فوری ی یر کی دوخ تاب روا لو + تنہا لب تارا رکاب ےہ ٠
 ی پچ رف ےہ ب کے یہ یز ےس یئابرفداشیا یش تاور کیا
 : نان اب رگ یک تا ے الم نا ےن لپ یاس ارم
 ۲ ناف شاخ ان اچ ےل جیتے اکر جت اش < عزا سن زر تم لس نود 1
 1 ۲ نیز م منم یورو یو رکا یک یاوکن ولو ےک بس
 ۳ رکود وا ےھت زکات و ےل نت تایر تنحل نا ےس
 ۱ اد ار هد بیپ ا افشا رکا انور: ہت تا
 ےک ےک ۴ یکن سا ءایامرف 2 ےہ پا نوا ئی رکو ےھت نس ےن وہ

 ۱ ےک میرا اکا را جہ نا یک سش 1
 î شہرہ جے Ra ۔۔ اہے ےہ سس



 سل وت نک (دوادرد تاک یک سا تا ۱
 رجم تا اسم لار وا)ورگتدابآ

 زن ن ن ترب ےک ںونامل سوپ ۱
 منا ۳ 5 ۱ مس ۳ ارگ ابا نت ؟ یر 7 ۱

 اوج ہلا بها را یر قدم یو لس ن آر روا ںیم نیر ن بت
 ا ۔ںیہ کر شوم نوا سا ےل ےک نوار قرار ا

 وج ںیہ کیر اص ہو نت تقیق هو ہے یر بنت اتما اکران نک

 درک ت تکا یکن اء ںیہ او ےک لپ تان کم السلا لع شتر

 ےب رواہ کوج ںیہ ارت« وم یز گر ےک د ویب ے راپا ےک لگ
 7 لب یعنی هرش دو نیہ تھ وج یاب ںیہ لایک مان فر ںیہ كد

 تے یہا ںیہ تیب بازه 5
 2a دک -7 ہے عل ۱

 1 "1 ۵۵۵۵ ےہ ےہ

 دو 2
1 7 

 1 + چی ۴ :



 .. اوعمس اذاو (م) هراپ

 تناسعوکر ؛صالخ

 یا را تاڑےیىس دو مج طس ےک اکے را ام

 7 لاروی ابا وعمس اذا و” ےس تبسانم ایک “لر وسلا

 ٠ ۔ےاوم ایم کہ طے ماجرا ےک

 ۱ ریزد ام 118 روس

 ا ۸تا د۔ےہ ای

 مرمت ان ناهچ اھچ نال کے م ا٣ ربت ور <

 ۰ ۰. ۹2۰4۵۰4۲ رے وہ عم نے ۱

 ۱ ںؤالسۓ تی مس !تالادکا ایک امر خم اکر

 ۱ تے ۔ےیروزا جاگ
 : رم قانع تما کپ ایک ر

 5 رو یسک رگ لول -لسیباش

 ۱ نیت یب ملا مهار

 ا . ته

 ۱ ۳ نایت ابا رمز ریت و ےک ما الا روس
 و اب ۸2 تب آروا ۱٣٣٣تا بیر اب ےب 2



 ا

 باک مت ےک ر یحی لوک ایگ ان سیر یم وک
 ۱۹تب آے :۔ے یزال لات ِ

 رو (۲) کلا ابا باک ناجا کر (ا) سم سر مےں وکر
 ۱ ۲۳۰٣۲۰۳۱ بیت راب تای آے دے عنایباکت مارت یکن رش رس

 ساروا ےس ہر تداع یکن انا لر پیک ايام سم مرمت وا تہ
oseلس و۔ےئای اکی اتر لور راد اراک الا  e 

 ےک دے ای حول لا تول شم گم سے

 نت ےک یش یم یس دیک ایگ ایک ادم فیر
 ۱ A ےک دہ

 ۵۷٦ تہب 24 د۔ے نایک طاقم ے ری زت ناخن یم ے رک اگر

 ےک و _ وہ بولفمو رو بس مت اسےک یا تر ریڈ یم A ٤کا

 i ۰ ۱ "| ترس

 بیغت یکے نکل لپ یک ارا خوسا سٹ ریح و لس سی ۹ رت عروار

 ٰ ےک د ۔ے

 سراج شرحات کا کرے فرط کن وم )ر ۱
 ۹۰۸۸۸۳ آے اھت السلا اینا م اترو م السلا یل سکو

 ۔ےہ یئاد فرط کر حةرام نم کا "ایمر ف یارخان
 ٰ . ۳٩ت ےک 5

 یک لاتے ادخ سج( کے یکی د توکو کر ور وغ ) سی ا ٣ر ار
 رک کر ول مفتی کں ومشکےک ترق کس ا ےہ کد تود لو م فرط
 ےک لات فا ےک ری ایم ے وہ راک نچ مر یح کا تری اپ
 |**>4۹ ٩2۰۹۱۰۹۵ تم تیام



 سا

 رس چ ہا اب تک گا ی زف ںیم ا یر 2

 ےھت یہ ہہ : ۰۳ت اب

 و ا و رک س

 مرکب لطم ایل ںیہ کید زن بس سیب تی ی واسم قاب فد اش ران

 ۱ ے رک وو ساب تاماقم فاق اں چ تسود رل ا ؟ چ تسود کس ںوناملسم

 رب وا تو لو اسیر اصل لے جم اکں ا | او ؟ے ایگایکن ویک بےس

 لس تہب س ناک ایر جو یک لا ںیہ تمت تبن گراف قاب جان
 ۱ کن ا ںوم وج وم گولے یہا لم م وق وا ںیہ دوج وم لو رو ایت و کراتروا تسود

 ملنا شے یر اصت روا اتجر نا ات هوای ز ےہ جو قید چانه« ای مادع
 ر یب

 ۳ ( تیب٦ی جم کہ رای یون اس ایام رف نیم ےراب هک ےک وہ یک نارا ںی رخ وچ” ۱

 و٢ ئراط تری تا ںی نس کم اکے هک فرطک ها لس بجرک

 ۱ . : یو تھ ار روا ےس ئاج

 لیتو شا لس ته ب ات ںی ےس داھمبےرامح' 5

 7 ےک ےل ناھا
 ترم نا لکی تر یت روو الخ رظا لوتر تیم کی راصت ےب

Eلاخ یھب یر  

 ۱ کن ارکل یوم غار یا ماقا مات کی ر اکر نی * ناہکے جو یی ںی لای

 یکی جام ںی لود چپ ےس تل حرط یکے ر شام کورش

۹ ۲ 



 ناضعر روش یف نآرقلامیوضت

 لول دو 14 مان ار ایک اطر روا مما۔ے اپ ےل ےن تدامق

 گپ یھ یر کی 2 ندا و تسیغوکں وامل بیت شیک
 الی ری انآ 5

 تاس نارود ساردا ےس نایب اک م احا فلک |۰۸ ۸م تییآ
 زانتیا کم اکحا تلا ےس سا ےہ ایگ ایک ب اخر اچ وکن ادا ارم

 ۱ حال 3ب صالخ۔ےاتوب

 ۳ 2ر ہرارق لالع ےل ےس راہے لاک رچ زی زلوج لاو ناھیاےا 7 ور ۱

 وہ تا ی لالدانومب لالع اکر یر چ ددای) ارگ تس رت

 داور ءاتب یکت شلات کیا نوتات الاو نکی مارتے او
 سبب مار يک کرک مک چک دہ لا

 -(ںی۹ضومالشتتوسڈی
 : ںیہ ماقا نی کم ے كاب سے را ےک ےناھکرھش 2

 ابر. اماکن الف ےن لاک ات اج عر ھا ی( کک
 نوم سہ ےک < لو ن یم سیکل کے یکے ےک کر کو

 بس مز ال رافغتساء ی جادو راذکپ ارگ ےہ ہرییکہانگت فک ۱

 7 الطا لا« اهچا ٦ شق ںالفرکے ساو مولعمےس ہییرذ یہ )

 گن لشکر ۱

 نکن هرافکد مکے یم مال ا ںیہ ےک نا نس تا
 نیب کس ا ام ی رک اے کک ماکاک سس لی ر

 اتوہ بجاو هرافکل یم تروصایکے نڑ ونور کا لا ۔ےہ اما ا مراسم

 ۱ ۔ے نو گم ایکس یم ںوتوس تپ



 وکں ونک و ںیہ ںیجروص کج اوہ نایب گر افک اک لا
 قول رتسرزتب وکں ونی اوره اب -تساج ید الکتتودد ماش یک اناھک اکے رو ایسوا

 ترس ںیہ تن ۔ۓاجایکدازآ امام لوک ایست اج ابرو ےردا رک

 تا هک رن لے زور نی ہن معا

 ۱ زم سی و یر سیف (و)

 ےل اڑ امنای ہر کلا لپ ےس علا ۔ںیہ مک ۱

 تیس نا ںیہ ےس ےک نور ےس امن روا رک ےک دلا زی

 ۱ -ےاجرب غار 0

 رثچ نا زارجإ ارا ہہ ییہ س مکرر ورم . (4)

 1 اور روط یکے وہ تام رف نایب سزقنو تست را دیعکش تا یا
 “نارلسمروارف اک *( رمومروا تسرب تاک ) بیطروا تیربخ اپ کک تک

 (ثریغ )ر انکو کں ول او ےن ۳ کام اد سارق شر ارب روط یک

 ٠ !ے رک لک بوم گه نو ددای رسا قو الاب روا تی رشک یک
 ۱ ےس قرط کر اقکر وا ایدامرف نے ےک ر لاو روا ییا ` ایر ۱ 0

 ۱ کر شا بھ کےیز اف تم کن اپ دا پلا جک ۱

 ۵. . رکن و ےک لات اور علوم
 سواد پاپ ا مہ ںی ےن ےترکی اواو پاپ ےرا

 ۰ < یو ژومچپل ویکوکے یر

 _ مت یو رل نعوم: ے اجو لو یک شر وور کرس
 ۱ مالک الصا فست ورک
 5 قا رقد لا ے اہ ابر تراک توم کیک )6(

 _ے رکر رقم اوکر ول یر ارور چت ا اچ اترکت یو ما لوک

 ۰ ا یک سود آس دو اتے اگ
 ۳ ی ےہ ۳ ار و عرس ےس سورس اس یک سس



 ناب روشی مش

 لورم ےب قل رطاک ےن رکر ود کیش اے ر رگ کرش لو ںوہاوگا نا

 شارک مد یتاوگم تاس ےک فلع هو ودرکا مکہ حب ےک زامنوکں وہاوگ
 ارہہاے سر ظ ں یب ےک نا لومت کم ریو تحطتم یاب لوک یم ےل ایم

 اترو رکا یر نک شد یاد ور ےس دد ںیم ےس اے د لای ۶

 ینا تیصو کول ےن لو ای وہ روج وم تو کے وات نو ےک
 اس فام ےک نادوا شو مکن اب رکھ ٹا ہو وتوم تسر وای سی روجوم

 فلع ے سود و ےک لور یر زیان و یتلوگ ی ٢ ںوہاوگر وا نھ

 ۔ےۓئاجایکل بام

 لاوس اکی اترا زور ےک تم اقروا ت : ار2 ےک ییا یک تر ۱

 اھت اور ےک تعایق ءے عنایب اکیلا یت رضحت اهم تی ۱

 رحب ےک ےن الدداب ت تار ےگ ےاہرفاطع ںی روا تاناصاروا تپش 7

 لام یر یم وا ےک کت اہکے سس ںوگول ےن زا ایک ییا یکے اکے نی
 ےک سرکس رح یی یم رض ؟ولانب زوم اوس ےک زنا یھکوک( میر م فرح ) ۳

 لرے روت واب ںی یک تک اکس ش ںوہک ویک ےس ںوگول تام کلاں یارب ٠
 ناہصرع انقج یک ولم « کوہ مولعم ےھت وہ اہکے را ںیہ رگ ےس اض اج یھب ےک
 و ایل اما( لونا 1)ےجب ےن بج ارات د میا کی گدی یت تن ںیہ رس

 ںیہ دنا ہو و ےد باذع لا نر گا ۔اھت ی لن ایہ کل وری ےا

 ہک ےک یمن اب رفلاحتلا لاو تم حتسورب ز و وا_ ورک ف اعم لا 13 اروا

 نوگوآ زا لایت شا دعب ےک سا۔اگے کے نایک ولدا لرے
 ۔ےگ یا ما کل و ا اٹ رقع کل وا نیخ ےن ںوہنجوک
 اول اکو ا روس



 5 کیت
 ےس تب کلات ا

 ۱ کرد جک ورف شا لوتم روا تکاب یکں وتا نام رفات باس

 یکن رب چپ لی س نی زرین ےس اگ ا ارد ےس بضحغے مثلا ینا ےک رکن ای

 ںیہا اترا اوم ینا ایکاکں ولاو توکل ورم وا دار ےک 1 کد توگو

 ۱ دوو زابل ںاہکب ارگ که ام فردا اکے کاکا هو ےک تما

 5 ورت ی ےن ملا لر ا یکے ام مر ا

 ںیہ تسدرارژ ںایناہک یگ نوگروا لب وکب اتکا حر آف اھت ابار ہں فشن

 ٰ یکن ا ۔اگوہ ین کت رص یکن اون ےک ںیم اج ےیک سه م بج

 لنز یاو کا ابرق ۔اگوہ چ ولاڑب تک اگ ت اجاد امر کی کن اچ ول ایک اک

 ۱ ناف یا ات 7ر کل چت لک

 ۱ ۱ ۔ےایگ

 PTE تس رر کیک
 ۳۳ 5 بم نج سرو سم ت اقوا فلت لور کک

 ۱ اتد مات ےے را ہزار زی ںیہ ب لوسر ےک دلا قاو پ آرا 0

  «ترایآ ۱۷۵ عو رو ٭ یم سج ےہ رفاه لش لوزن بح ے روس یب یکم رکن آر ®

 ءاس 4 و روس و ولو زار اب یک بس کب سو ےس ۃروس دی ۔..ںیہ فور ۳۹۳۵ کوا تا۱۰

 رسم ٍه ۱ اگ 12 وہ لرز ان سیم لم سس ےس عا روس پرو ارد ےک ےس اہ اد دیو دت ای ویو روا

 ا لی الا ماعنالا :ةروس عوضوم
 توا ےگ ہر ام ہوسکے ہہ ایا دک اسےک روس یب رولا طب دز مسسا هروس هتسااسا

 " بروز نھ شمیم یگ 0 درست ةر و٣ یک 1اھت یکایک کو الو حاجا اکی اروا ل اطا



 ۹ _ ےہ وارکا و رر ۱

 2 ه اک آے ۱ تارا دیفم مارقےلاو ےن آئ ںیم لتس ©

 کشک
 ۱ ناب ررطیت ی رام جو رف کا کم ویب یر اھ ہک تا 7 هم ی راہ ©

 ہو ےہ بی رت ام ےرامج ںیم تافص یر ما روا اوہ ای ے پا
 فاصوارگدروا قلق کس اوہ شرف وک تاج نیب لوس کر تا

 2 نا قم نلوسر اکشن ےس ا مھ ولے وہ زات مے م

 :یئوہ لزا ۵ همتی 1سم باوج ےک ںولاوس وا

 تریاک یکن اکے اکو با لک هوا آ

 لیتو ےس ھجی .... ستار کیف مچا

 اک انشا ٹل 7 هع ایل ود ےن سیم اک ےس نکا اکر رجلا

 “ںیہ ایں وانا ت ۳ "ی ضاروا لو لوس ۱

 وہ را لیا رو انار کے جہ دابرفوکن ا پ آر یقچےا کا فرج ۱

 ارڈوکں وگو نا ہک ار عاد ںیم تی آیا ےک رو متایکر چپ ؟ےہ انک
 ےک نا ںاہو و ںیم اح عکس نیر وضح ک رللا بج ند ےک تما ق کر ۱

 ٠ ع رک سی شان یکن ا گلو لوادغ ےنوھجت

 اتم ںیم کنی دیا اک نج لوس باعا

 نم را ج لود بیج“ دن ی لال تیر ےس ۵۲ر تیآ

 نیب لیلا ربع ترضح ولید دیسا یوم ع بچا ہفی زم لا ہد یوم م اہ اخرا
 مارب کک م الغ ترار وا برید ےک : ناروا ےک رادع فور

 رر کیو کی ورا ےک کالی متا ناش

 حس f اس تراتب ترم و تمر لار وا گا ۱ ر وے داف اےس



 یر سر
 ۱ بهر تی نایک فود دلو ہئاگد۸رب یک

 یاب ےک یا ںی بیک امرف ےس نام اکم روا تر دق لاش ی لاعتشا

 ۱ ےنرٹھپےس تشرد که موا آیا ےس یھ کور ںوگنج ںیہ

 یر لوک اد یئوکالاو ےن اچ سیم لوريفدناهک نا نے سیم مک سا یک ات الاو
 یم کک اے تی آے ی ل ونک وو اےہ سم ملے س سا بس سا

 ےن و بآ اروا اہ للا لوس ے ۹۸ر گتیآ اک ا یوم

 اکب اتت بام ےک دز منا رد ماکت ور اکسس نشان اما

 ۔ے کو لادن فرسرک هم یر تم زن نایب

 بولسا ناک اکے رک اا کا
 یل تا کالی E اھ یح وایت ینا وا

 ۔ے ایک ابا فو اشراردقاو تروصلوخ کیا اک

 رار تروج موکل وی پ آکا ارے دز آپ اب سا ےہ ماللار يلع ماريا
 _ںوہ اند یم یارک ت کب اروا 1سم کپ ےن ؟ ںیہ ۓتد

 ۱ م ) تاولخ یکن یش وا لوس ار ےن مہ حرط ارد"

 ر ی اوم ےس لولاو نقل اکو وک اں ایکو( تر

 < 0 ے ناسآذ الت مت اربا گاج یگ ات کت ار بج حرم کیا

 ٠ ےک ماریا ترح گرا اجل کس راتس سا موت اکو رات اکو

 ےگ ےنامرفذن ایگ وڈ هراس بج؟براریمے يا رفرکو م بطا تے م ورک کو

 ۔ بجر لول نام ادع لاک رک کت بحر دف لا ےس ںولاو ےن اہ بو ںی

 ۹ یهو بج ؟براریم ے ےہ ےگ ےن امف یک یر یک ا روا اوہ وطن ا

 ۱ ۱ لابو ارک رر شے دد توا ےش بری

 یہ ار



 ۳ --- چو سس
 ون یو ناترد امیر ول نی زیرو رو« ولے قرش جرم تار

 ےگ ےنام فذ ایکو بورخ یوو بج سا۔ےاڑب تقی ؟باارم ےس بایامرف

 رارقووبجسموکں ولاو ےن اہ ب وڈ مک نوبت ےل یساےس رہ اتع کے راہقرم

 ہللا وب ںویکے ست ایا رف اعراب موتو تے و

 اترڈ کے لو زچ نا یش روا کد تمیارب ےک ےن دا ںیم ےراب ےک زیح واک

 ۱ وہ ارگ مک لا ںی ۱

 اینکر ےک رھ ر واک تاما ےن رک اں ارز اھت

 و ی ی وای کز «نوراپ د کوم تسول و بولا «ناملسو وواو بوق و ایسا

 ںیہ اروا ابر اعتیاد السلا مترو طیور وال و ل ایا لا

 اطع تلی ضفوکن ا ے تان ےک ےن ور ںولاو اچ قاب روا ی رپ ے ارے ریس

 وہ دابرب ید لاا ےک نا ےن ے وہ ام ںیم کرش ی کولر کا سا وا دخ ار

 -از اول تمکحروا باک ان ۰2 اج ٠

 ورک رب ہک نکی لا نلت اکی ۱ نلت

 8 ۷ کت تل اتم ےروا اکتردفا یا : اھت دلا ےس ۹۵ رھے ۱

 هدر لاو ے اکڑ تخرد وانت وا ے دول ےس ل ارگ وپ یشن وارقاو ۔ے رکے -

 بار ب کد ندرت لم تار کر ا الاو ے ال لٹدوجودودرم ےہ رمز روا ہرن ےس

 باض اک اسو دای ون اج ردا رو ےک مارآےک ںوکول تارے ااو ےگ ۱

 رد یک ورت ےل ےک منجر یکں ولف تے او ےاج وکں تار ۔ایکق هک هتک

 ےن سی ٠ے تاز یئوروا۔ کوم مولع ے ارس نوت 1 دیر ہلا ید نان

 یک اےس ناز را لپ ےس نا آے نیکی فادیپ نا یاب ست ۱

 لورم کس چوب ےس سم چک روا نیل لورپ

 یھب لع لم سیم تہ ایشو لک ےے سود کیاوج رو ور انار وا لوز تاعا ےک



 رواے اتال لکی ہو بچومگر ولی رو وا شا اں یھب "ادجارج لس ہل اروا +

 ہول ےہ نامل ماں لاین راک رطیا کد وک ےس لکی
 ہا ی کلام ںیہ تارک یر اکا کوک انج نرش روا

 ع تاوان ؛عخ ا ل امٹیب ےس ےل ےک ہڈی گول کر امک اس ے

 سس ۱( ںیم اد سا) ںیہ ی کی ولت ےرعنلب تب ےس عی وس کل وگول نا
 رب ا ناف پٹ رے ا اں کس دواں و

 "ای اتاوج روا گے آم اکت بلاک ھے رذ ےک لات نا ےس کک ایام ۱

 ایا ایام ںی نام کنار تاک اصتن اا ےن لا.

 ٰ نل روا ترمز کل و اد ےے وم

 ۱ ےک نا نشیکرش ںیم تایآی رخ آی کےرسیورای )
 در ےن“  تحفو ےن ے وہ نب ےس گس الی روا ری یڑللپ موج رکا ارفع

 ` جید وت کن اں ولو نا ےن ناطرشروا_ ںی یب تی لکا روا

 گرا متو بس سیم سج کے اج کے ےل ط د امی یاہت کت ست یکن اا ہا
 ۱ لاک شے راپ ےکادخ ےنوھم ۱ بج کر شل قے زیکر ہت زادنا کیو

 رہ شاتو ۔اگےد یٹاگوکادخ ےج۔ ےراہمت ںیم باجی انہ کت ایچ اکے روگ

 سا سترہ ےل اچ ای ورک ر موکل امعا ےک نا ےئل ےک ںیکولےک ےترف

 ۰ ےک بد ےس ار بج گوہر ہاظ ب نا ےن تقیقحج ںیم لا ات لپ آ

 _ ےک تک ںایتاقن کے ےہ تلاح نشین ںیہ ےک ام ںایناشنم با ےگ شول سا
 ۲ نا ابد اک نا ۷-292 شنا رم یکی بس _-ےتال سامی جواب

 کس نا مھپ ےل لا« اک وہ م ن اکمااکے ال نامیا ےک نا یکم دن کا ںی ا
 ےک ںی نادرو ارج سی یی دین اولن اروا ےک سس رر وکں وہ اگڑردا وا

 )1 a رب1 ا ااا



 مهیلا انلزن اتنا ولو. ےلیپ ےک ساوکےراب یو 1

 ےک ماعتنالا ة روسی ےہ ات جاہ“ دنا ولو" ےس تبسانم یک “ةکئالملا

 ۱ _ ےس اوہ ایپ کتا اسم وکر ےک فار الا کے ری

 لاک ابا فر نا لو کار ےک ماجناا روس ۱

 |۱۳ تب ]2 ریل ۱ ومر ما اینا ںایتسہہدش رک ۱

 نکن اب فلات فاوم ےک دیح نکے ایا یک راو سیا ۵ رسم ور :

 ۱ ۳۳۸ ر_ نایک اوسر ی نرو ا ےک و

 ف الغ لک هدوجوم اک ار وا تي حاکی تن فان رم عراق 5

 ۳۰۱۳۸ ۱۳ت .Î »نایب کلو لق

 تمر و تبع لر اٹک کے اکچ آل یم رولر ۃنشذ گ2 لیٹ اے مہ ں ور
 سوق ا وقت ایش ات یر تاج ای اچ با( ےہ لنڈ ل ف الت

 ۱۳۳/۱۳۱ zy ]تر

 روا ےس لوق تم ی ماش مورگم ارح یک ں وفاملسم ںیم ۱۸ ر وکر

 ۱٥۵ تی آه د۔ےہ گل وقت ےک یاهو

 ۔ے نا اک الا نو اہ الخ اوس ےک تالا ںیم رسو ۱

 ۱ ۱ 1۵1 تب تک



 اضم۔ روش یف ںآرقلا یوسف

 ٰ سا مترواوہ ےترک فار عا ےس نا ۱ 22 ا ۳ رفداشرا س هرم حور
 2 اج اناج ےن فرط یک یک ارب کک ںی ک اہک م اا اک ت کرب اب باک

 ۱ | ۷۱6۱۵ ۵ تہ تکه _ںیہ ۱

 - را ال تان رک ار رام فارع الا روس

 ۵۰۸۰۳۳ تب اے ر ےک نا اکد ملا باتل یا توگو ے

 ی ایگ باد اصلا بتا تورش مر جگ وکر 1آ

 ۲۳ تہ 7

 )0۸ 0'8 تاجا کے ایگ ایک ایم ی٣ و

 ا 3 دے اما ےس نام ج یک اہلی قی پلر وا اکو ٢ بیعت
 فاعور یال نإ ) ے ںی ونمع ناچ سابلء ایام رف ںیم "رس جور

 ۱ ہہ لئاد ست کنیو 5ا مس لا لار(

 ۳۸۰۳ ۲تہہ آے نیم واک

 پ99 سار وا ںوبام ےک یوا سال ںیم نر وار

 چار ازم کل ولاد ےن رک ارعا ےس یو قا ںی الر )۰٣۳۲نہ اکی لا کولے
 حاوی تعاجلوطع ی وتلا ساب لب ۳۳٣۳ تی آ2ا

 دات تب کا یری ا سی ۹س سی جور
 ۵۱:0۸ تی ےک درگز اکاز سینا

 5 0 محرک

 ۱ ۵۳تبآ

 5 بد بت اس مور
 5 ت ۹

 . تی ات بتا ات سای ز یک نسیم رس ور
ET 

3 

 وانت وامان
TTT] 



 را مکے ا ا... اناا
 تی آی »بالا لا توگو ےس شا مایا ریت یا رم کر 1

 ۱ ےہ

 تی بال ایک ار ۱

FAIA 

 (۸ہ)لرد

 ا ید تب کنش
 ا رف داشرا ےئوہ ےن لچک وم تبا تای یئادتبا ا

 دره ابی رک ل زانوکں وتش تشر نا ےہ ارگ اط م ےک نیکرشمہھپر گا ک

 ياب ترم رنز اےک عنا سس ہیچ ہدرم ات روا ںوہ مالک - نا

 ۔اگ اج دا ںیم «گولرنچ رک سخن الس ایا

 ۶ کل ور وام ے و٢ ےک زذ

 رق ا را ےئدہ ےن ےس ۸ بیا ھا ۱

 اھ مان اکیلا تشو ےک( ؤوکروناج ۔ے یئگ یکن ایب لیفت اتو لالعروا

 ماما ترضح ںیم ترو یکے اج لو تل اکوہ ما اناھک اک ارت دو« زا ۱

 ےک لیٹ سان آ۔ے تسرداناھک اک لا نب اطم ےک لوک زینعوا

 ٹہروا ےک طه اج ے ےک ںورفاکر وا ایما درارشود مور کروا هرتز ول وم رز

 یو شر یب ت لامر کھ پس ایگ کن ایہہ ےس ا۴تی آ۔ے رک اکی ره

 2 یو ب صتمرواز ۶ ۷ ات اجے دشلارواءے



 SE-B ناضمر روش یف نآرقلا میر
 ماتش رشت ناری ارو عواک تج 'مالسکار اون ئل ےن لاو نا
 یک نانا ےن مکے ںیم "اف ایت لا دعب ےک ےن رک نوک وفاہنا روا تانج
 ےا ۔وہرشیی لی لا ۔ے گاہ اک ادا ازل ےس ایل ح ادب ںیم یاارگ
 ےریم ںیہ ج ےت ےن سیک لور ل اب ے راہ ایک! تام یں وا ناروا وج

 رارقا مہ ےک نکس ی باوج ۔ےھت ےتادڈ ےس عد حر دا ےک اکا ۱

 کر اش ےک وعید دز یک اند سی: کل وم انگ یا ںیہ ےک
 ۱ ۱ رفع وہ ےس رکن العا کت زر ہانی بسا ا ۳۳ر بظ ت یب آ

 ۱ یی یر ایمل ب س مے 5ے اچ ہد رکا لاو تمجدروا لا براکپ آ

 7٦ یاس س 0101000 آکا لولم وت کسا

 ( ےھت رشد

 ۔۔ںیتاسچی نیم
 ایام وہ نوا موس 17 بر نیر رم

 ۱ مان ےک اح کیا ےس ےہ خانم ےک ترا ل ام روا تاغای«ل تک کا ۰ ))
 ءابر خہصح کم ان ےک شنا ےک ےک لاک مان ےک لو رصح کیا روا ے ا
 ےک شاخ تی صح اک ان ےک لب روا ورک عرق نوکر وامان ٰ ۱ ٠

۱ 
 و ناتن ترابی بر گا۔ےھت ےت رک دے درک ورا لو اه

i 

 ہت صح کمان ےک لارگل وڈ نی ےت اھکےک لا وکن اضن سا و تاج
 >٠ ےک را تقو تک اکہ اب تیل رگار پ ہصح کم ان ےک ںوقج روا خاک
 ےن ر الم حر ط یا وکی ا ڈا اتا لم > ےک لبه ےس ںیم صحت

 اصلا امگا

 چرا ےس شوخ الل کر وا ۱

(r)یاب کیچ اپ تیس اا راز تنم نت  



 (س)

(r) 

(۵) 

 )ہر

2( 

)۸( 

8) 

۹9 

 کرک ام رکن ات
 ت ے رر ارور رو دن ز وں ویڈ یگ ۱

 مات ںوتک لاکر تک ۳4 ے ورک فئور مان ےک ںوتبوکں وت یب

 نکن قت اک ےل اطموکل ولوو ںی در مایڈ فرصم لک اکی اک

 _ے ےک وصل ےک ںودرسوکں رواج

 "3 ےے ورا ر رومی راوس لورونام ےگ ے رویم ات ےک لوم

 قاب ام نکا کش لامپ نج صوت نا شح

 _ ٹو ے رک نو٤ رو ور و « تنقو ےک ےئل دود ۱

 ۱ دی ےک رکا تقو ے رک ذول ور فا هک فقو رپ مان ےک لو

 ل ےک ںودرم فرص ے ارگ جیل رکا ن یھب *ےاء کت ہد ز ےس

 آر هدر ست نایک ین سشوار اچ ل الع ۱

 ۔اھت تو العمل ےک بس, وو تو

 ےگ ےک لولروگر وا لال ےل ى لددر یریرور اک لورولام شش

 ۔اھ ان مار

 نر کم کن ورم ےک مر اجماع وا ہلیصو ب اس ور

 (لونامتن هر نایزا س (

 ےک اکیا سو ے ر رار ق یارک کم وسر مات نا ےن ہلا

 ہلا بس یڑوم ےن او ےنامٹارج وا روا »یو كوت زرنا ور و لگ وا تان

 ق ناغیش ورک فواد واک وی اکا ےک

 ناروا ںیم ےس ایپ ےئل ےک ساک راہ دام روا آے ہٹیا ءولچ تمرب مر
 | 3 ےس اے رنا شر شوا کوج ۔وہ تاپ تو رشا کہا

 لذت ییازب وکں وم الت ہا بج برگه ارمگو کیل وگول مت ےس کوم نوکر وا ملا ۱

 ںیم نب لو ےس فرط کا اپ میداد تر ۱



 ER ` ناضمر ریس یف نآر قلا میہضت
 اتہ روا الاو ےناجوہرادرمتہلاءاجام نما ےک یک ں و ڑچ نا ںیم ساق

 ایما اکر وا یساوس ےک رپ ھی ہد ای کا کریک ت شوکاکروسنوخ اوہ ۱

 رپ ے چو کل را کن ارپ ںویدوہی زین ںیہ سین درا رقم ات بیچ ی ےئاج
 ںونود نا نیا لی درا رق ا میپ چ یک یرگیروا ۓ گز رول اج او ی٣ا کیا

 کس نا لپ وم تے ںیہ روا ٹو کش نیت ی ب تشپ کں وروناچ
 گلال

 ۱ یت یورپ نہج ۱

 ۱ ںیم یک و ریون 2 ءںلارتھکء تاقاپ ےسا ار مک تی آ ۱

 رخ )جاو و تاق ص ر عم ویب هک کا ک ایام رق 2 و ے رک کز اک یر اکیا

 ۱ ۱ ار تکه مس تب 7 ایراد کریو

 ۱ ' تی آر وا ےس نایب اک تاج ےک لاط ےک لول وم ےس ا٣ ہفت ی آ

 مار چ e رغ ردا تشوگ کر رخ« نخ اوم ات ءرادرم ے۱۴ ۵ر
 ۔ے ناییاکذساج ےے درا

 ٠٠٠ شا سنا ساره ۱
 -ںیہ یک اھ سب چه ےنللا ںوہات اب ںیہک

 انار کیر شوکت ےک اتش
 ۱ - ان کش و اتری اخچج اھت اس ےک نب دلاو ۱

 دیدم لو الواے فوق ےک قلا تب

 "803 ات رم اک ےک احد

 ۱ وہ ریت ۱
 :. سج تاک زوط زمان لام اک یش
 تب ک هر ناری لاا



 - مالک وا صف الف یاو لو و

 ۔انلدارپ بے لاتا ©
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 ۔اگاظا

 ما لو فور

 ۱ . (شنا- سه تای ۳9 وال مان دما تکو و درک راک و

 کا ار اترا شا ۵۹ مک آے وہ ےت اب گ ولی اومد

 ےاء یک ایفا یز اپ فرداش ںہاررطاخ کت لا ںیم نیم سگ

 لا ساد ے ے او ےک دلا ہلماعم اک ا: ںی الساد لوک نااکپ آ ار

 یارب کیا کھ رو اکران و ےا ےس اترکی کیش جا زظ

 ےہ ا کنان تم وردت یکی کن ےس سا اک تا ازم رباب ےک یا اترک

 ۔ے اتکا ایکو زادنااکتمیرو تفر نورٹب ۱

 رشت خط یل چپ نم ےک یر وضح

 7 رخ عم کل و راو ےک وپ روض ےس ۱۷ار ےن

 07 د یار ی بر دار پآ را )1(

 ۔ایانب ےس تماس م کروا ےس یار اط

(r)ےس ےئل ےک یک اعلا برام اینجا ر نارق یر یم ناف یر  

 ۱ رادربتام فی ےس بس سیم روا اوہ میم ےب هل کیش یکوکا کس ا

 اک چپر ۳ یوگا le یورک ۷ برروا ا دلا ںیہ اک لو#

 ۔ےےہ سس

(r)ستی یگوکع و ےک تصایق ےس ہمذ ےک ا یا ےس انرک گیس رج  

 ۔ےڑا ام ٹول کف طی یک سوا 8 اا رج وا اکے سوز



 لوم رشاد رو ےس باک لکم

 ۱ ( ےاک رڑگن ایباکت اجطق فو ) صملا : ایام ثداشرا

 ےنارڈوکں ورفاکر ےناھچپ ےک سا: لوم ل زان تان ر پا ارتا

 ےا ۔ ۓ اپ انوب ںی کے آس ےن رک حیشنوکں ولاو نامیاروا
 ۱ روا ماوس سا چرم نمو ےناو ےنوہہ لزان ےس قرط کشا او

 ےن م کا ںیہ م ولعم ںی ای و ےک رکن ایھد کت مقید درایغاۃتسار
 ےک بو دا تار وقار رپ لو ناس ںیمدرکک الہ لایت تک

 < مت ملت کر ےب کے ا لوب رکا کول ایچ آب اع تو
 نایب نم اضم قلت تلاسرروا تز آ7 ہدایز لٹ ة روس ی راس سا ۱

 اڑ اک ںو کیش یس جو کوم ناریم کیف کیف ند ےک تس ایت کل امرف ءںہ ےگ ےک
 کے اا ناصقت اوہ اکا اکں ویک اکو اکے اپ تات ینو اکو م کدام

 ترک یک اک سل و اکی زور یراق یو کپی لیک ےس

 Terr لک رس یاس ر۹ ےس رات ےک لود ے ورو ی اس ایک 32 2ر ۵
 ۱ ۱ ( نآرلا ۃیصالخ ق ناجر لا نرخ ) لب ۱۴۷۳۵ فو روا ۳۳۸۶ تام ارت ۹
 5 طاّوص یلا ْیَبَر یناذه بتا لق” ہی تع اسم اےک م اعنا روس :طبر ےس روس هقباس
 ے نایک الماس ترش آے “زنا باک * لتتروس لا لا فنی یکن انب د ےس “مقسم
 بیخ کب ازعو با ڈک ترخآ ات" ض لا یف تلخ ْمُكلَعَج ىِ وضو" شورت یا
 ۳ 1رب سکے تقی ترقی سیگار اک ا وا ےک ترم ےہ ۳ ٠س خروس یا کب یہ رو
 رخ ترک مای ےک ترظت وو عوج فاعور توق کب رکے كز وج ساف

 دیک ن خاض زا تیر الت تلاح کلاس یب یک اک لب ے روم ےس چ مکر گےہ ید
 ےس انی تک کہی ری لوقنانوم لات روس اروا تا

 لا ترول راست ل نارع لآ روس _ ی یک یو بات لا تر وکو وکو وب سش هر 7 رو
 ست ہیرسوھہ یس از وا اسلا 3 روس _ یت یی ددیحوتا ےا
 ۔ےا اج کن أ گر اس1 اع حا تا تب سیم فار الا روس را ٰ



 نایماک شیو آی ادت کل و ت

oدا وصی ایر اتے وے  

 :'ےا روم نایب اک شب و آی یک

 ستار کیر بس« ی رک ړو کمر اید مرک ں وتخرف ےن مہ

 اک ےک ؟ ایکن لوک ه در مکرم ےن تکا مول ےن ہللا ۳۳3

 ۱ 9 ِت لش کا ایاٹم اگه ا روا ےس گنے نون یھ

 لاس کس یکن )سا و( ے تج )ے لابی اد مارک ۱

 نیووب دوو ےک ماب ے رر بت

N TNEےک ےۓ وقالوا یر تلہ ےک اج مامرف ےک سجن  

 ہم آر اک و الرو سینا ےس تار سرت تب ے ایک بز سی

 گور نر نیر رشت وا ورک فر طب یم سو

 ر هارایرت را ے سیٹ نا کوہ دودر مروا لاحرب ےس ںاہی لک رف

 کور زود بس مکس یی کج

 (ا) یوی کر مم آے ا ہا یم ف معو کم السا ہیلع موآ لا
 نو اھکے اج یی جے ںاہج ےس سیم تا کس تشجرواوہر سش تنج نوژو

 رک آ ےن ناطیش ےک اچ وہ ر اکہ انگ رو ءاناجہش برق ےک تخرد کیا ےک یا

 ایک کدر ےل سا ےس ےناج برق ےک تخرد لا ںی کز نیر دا ام ایہہ لب

 سیم مکا کر کاک وم ر اہ اب ےل ےک یم وادا نیرش غرف ق کج

 "لپ اک ون چپ ید وج اح ابد تایم اک ںیم ےن الامر ویٹ انچ ۔ لو تہوروا راہ

 لایا تل ای اھکل یب کس ا سو ی یی ۔ الا کرم آت رضحت روا ھچک

 ےن دیا ےگ ۓۓاحڈڑ سم اکر مج ےس لو ےک تش لولود _ ایگ الاو تا ےس علا

 ہا ایک یم ادر توا اھت ایکس حس تشرد شا ںیہ “ےن يا رب



 ےگ نبات نود نمایش:

 فام یم ورکا اے ایک وا پا ےن مہ بده دام"
 سام "اج وہ اور فک که ایف یک تر قیا مہ روا اگے ار

 ۱ جو الوا یک ایا مو [نامئا

 ۱ ےل ر کیا یراھت ںا اپ نشر قا ےس لا ںونود ایا

 سیار لاق کک ترو رر ق چدن ات ہد یک لپ ںایفمش ےس

 ؛ ماه ازور ےک تممارق ےک رکھ دن ز وراپ ود م مے 27 و ےک رم سی و ےگ ور ورا ر 1

 لںاہی روا ے ال فی شر نیم ز لوقود م السلا اہل اوج و ییا مد ار آے جانچ ےگ دام

 ۱ - نود الوا کیم آن اسنا مامقردااوہ زا کانال

 لاکا هو کردن نا ک نکی ان اد را ان نور ۱

 3ںیم اج انکو وار دنب وکدوخ پآب انج چکے سا مہ و اتوہ هنز هدر جر اے طلق

 برن کپ آیا چ ہن ہضم اکی تقابل وفاسنا ای ںیہ ے قوش
 ےن ناسا او اره نانا وتب ےک پآےردنب نرو ےہ مہداکپ آن ترا
 یا یکے سر یش ۔اوہ یارب لوک یش ؟ےا ر آ الچ اوہ ارب لوک ین نانا شیپ

 نیمار لوک ولتروا لوک ےے رگ( اهرگ یے یر ۔ اوہ ںیہ ایپ لوک
 نمد یکے ٹوک یا اب ریش ایک یم لاسناروا یک مد یررن,لوقب < پآ اوم

 لوک ےک آر لس کءاقترا ر آے یرآ ع نزن کل وج ےس لاس راز

 ؟کیی بوی لاوس سا تاق اب یکن وراڈ اس

 بست بس ی ابل اکی قت

 2و« ےتامرف بطاخوکن وناسنا ماتر کک آی 5 رب مے ۱

 ا . یئاشن کت رزق اروا تھم یال اسوہ قرب قر زرو م ںومم ےک نا

 5 ۱ اے دیو اھم سل یس یا ساس یس روید

 ام



 ۱ ی

eلیک تی دب مز کیا یم ںی تی ها رود لئے مالسا  

 ےک رٹ یو و ارت سرک ں یں یل لو رکے 2م | فاوط اکر لا تیب سی یوگا وسےک ۱

 لوک وا گر دم ترکی اوطرکو عت رکر تا ے E سارا لایت ۳

 ر وک یار گا۔ےت ےترکف اوط کک تار کوہ الموت د وچ یھب
 ٰ کلا نے ےن آے تر( یول ےھڑوپ ےڑب روااداد پاپ راک ےدباوج

 انچ ےہاید میباشد ںیہ کو رم

 ۱ ازم کدی لت ا کی٢٣ ے ۸۸ تمآ

 لک تیز زو بز ککدع بس انم ںی تاققوا ےک زات ٣۳ر مشت یک

 لا نام ےک لاس لانه ۳۵ تی آءاامرف ےس فا ارمادا کد بیت
 ۔ے نیما تاک روا نس لن امئا

 ےس لام نر کاک نوا ےس سی ےک ان ےک یکوس حریر
 یا لار قل ےک واد ےن قیاس

 .تسالا#

 رم ام یاو لا

 نرود ے لو الاب 2 سا تنج لئاہکایامرفداشدا ےس ۴۳۴ر تیآ ۱

 اس ےن مہ سا اھت ایکہ رو وچ ےس مہ ےن برے رام کک ںیہ ایی وکں ولاو

 گرا اکے اگل ادص الاو نسبی کی لی ےس ا اس یھجے ن مایک انس مایا
 شوت یھب سی نا کو رے ےس ار ےک راک وگو لوچ رب ںوم الت ناوم تنصل

 راکت آر وا ےک

 سست اش زود ال ولاو وو ےن هر

 سم یروکم سس ںی 2 ای دا ا اا ڑ وکم واے ر ای٤ ہک ےگ ںی ے ترا



 لو اے ڈا ید با بج گپ کے راج نکا
 ۱ -ےایرا مارے ے راہ

 کر ی تستی کلا یاسا ےس ۵۳ت آ

 ۱ وا ےس ےس ےک روا رکا رگ رله اب باوآےک ےن را تاوگل و انا روا

 ۱ _ولاڈ ترم یلارخ ںی نیز کے زین تنیس ا کول ےن لوک درا

 چنین ناماکتیفگ گے نت رب شراب ےس ںولوا سی ھ۸ ۵ے ریٹ تری آ

 ۱ سنتر شو ںیم تباتقاو اسلام

 او ےناج هی سیم ںوقالع فاش تقوا فال ۵۹مین تیآ ۱
 رو زول ت رح: اص تر تصح: لوک رز روات ر صح« لور
 ہوش ار ازم" ےس ناے فرط کا ںیہ وتی ناروا تیایلختروا تایدخ یب مالا

 ٠ ٠ ۔ےنامکا اتر یکت اھت اک اھتا ےک نازی ںویچ اگر وا نوک دو ےب تاز
 رتچ ےس لس نا ںی دی شرب تگ یش نوصتنا :

 ۱ :لجلزجرد
 ۳ جد تر نو ی کات مکا !لور ب)

 . ترنم اک ضاصر وادی مانکن یر ی. (۴)
 pL ناوگان اب کرتا ےہ رمد ںاہ ےک ا 6۳) ۰

 ۱ ۱ ا ۱

 وب یت کل یر +4 ےیلع لا یلص اک آے راہ (۴)
 بس سا رف جل مک ین ات قارواہ رش کر :E T1 اد وای

 (٠ نار فام ظ)- نک چ ناما اک تح تر نون (۵)
 ( 423 کرابلا ناشر 9/2 رج 5 گرا | ده ق اصوات زو ) ۱ 5

 جو وب قوت
 0 سست ی سر س



 اوربکتَسا نيذلا الملا لاق” لک ہی ےک سااوکےراپ ون

 فار الا روسی ۔ے اج اجاہک“' الملا لاق” ے ےس نم یگ “هم

 KASSEL اےک د۔ےہ یے ےک م الرا نقل

 لر بی فک ع اباکی اچ یک قباس ارکان غرور
 ۰ ۱*۱ تی 24 و_ نوکر فوم اللا ہیلع کوہ تح قرر یت ی

 ۱۰۹ تہ آے دكا کن وکرفو السا راع یوم صق تب سیٹا ریت رولر

 اتم آے »- نایک ن کر م السلا لع یوم ق قب شا ھر کر .

 ٣٣ ےہ آے ۔نایباکن وکر وم السلا یلع یوم ترتب سمارت وکر

 تی نوتات ے ےک تیاجاوتسما یب ا م السلا لع یوم سیما ےس جر وکر

 ٠٢٢ ٣ت 7ے ور ےگ ےن فا متر روطووگرطتس او ےک

 ےک ےناج روطو وکےک ماللار لع یوم كام رب ں۱۸ رک جر وکر ٠

 ۱۲۸ تس ےک د۔یدر ورق تب ےن تسمآرحب

 ہیلع یوم (۳) ترازو بضغيلوزنر لاو )سا۹ ربت وکر
 حس سس ص سس ےس



 ۱۵2۱۵۷۵ کد طارت تر اد تما یکم السلا مو یوم
 کس سا (۲) روا مالسلا ہیلع ایکو تما تو ا) سش ٣۱مور

 E ا ا ا 09 ۵۸تا د
 ۱ ۱ ۰. . . ا 5. ۱٦۵ ت آے دس ےہ لا یرب یگاددعب ےک نا لا تور کج س ایگ یار ۳م

 نا ترور ید ترد فرط کلا باتل( )چ سی رکا
 ` آریا لات ادخ تصاروا رب کیر ےس سیم ےک ہ یدو د ےس
 . مر نر تما مک بیت تن رورض کت یار ےئل ےک ایا ےک لا ابا
 1 ۱ کے دوجوم تسور بز کذب یو کرد کیا (۲) اپ ےس کہ تز 6 رالطا
 لی سارا هدر کس ےک ےک ہار ںیہ ناطیخ
 تاب کل رب یے ماعنا ےلاو ےن رکو ر وک ٹا بانک تو ()
 ۱ .o - ۱۹اے ۵ ے۲ بترا

 نام اک تم یار تما شی تلاح کارا رکن م ۲۳ ا
 LS ۳ ۱۸۲ ےےآ ےک دے لاو یی لا تنس

 لکم کلا نشا رضا رک و ناجا اکا بانک ست ۲۳ رم
 ۱ ۰۳۱۹۰۳۱۸۹ تی کد _. سیر ور ضرر ب اتکا چااپ س ناک

 ۔ ےن ایاکررہ میت قا ف الا قلاب وار ےس الا"
 ھو ۱ ٠ ٣ا تی آےے د

 ۱ ۷( یم اتتا شلاق فص )لوا قد کج نیو اق سیم رم دم
 9+ ٦ |۵ تی ای د۔نای

 ٠ ۰ ےک روا نایت لا نت گنج ناوی مودمفد )یار سرم ور
 کک ا رنز عاطا لا موس قد ٢ ) ۔وہر ےک مهیا 3 لوس
 ` اے ۳۳ تی ء۳ تی ےک »ورک تعایخ لر اتساد اھ پ قد



 مت د_ نیک ما ما ےئل ےک نرخ لو افر یارک ۱
 ۲۹ت آ

 e مت ۳ م( )سی ہر ۱
 ۱ ۱ ۳۰۶۳۹ تب اد

 س

 ےن لا بآ ایگ ا یھب کا 7ت ےہ یک 89
 پان روا ید توگد یکی نب گر لا کیا اء ید مک ی والا ق قت وارقوا ق وو کم وقت

 یکے رصود کیا گی ۔اھت نرم یوسف اکم وق سا وج اکور ےس یم یک یک لو <
 بوت یک ن ناک وکٹ وار کٹی پھر لوتسار روا ےھت نشو یک لا

 گرا ب ںیم ںوتود موش ےک توکو اتکا -

 وکار مٹ ےن ںوگولرادرس. ےک د کراچ فام ۓا ےن قاب روا ۓئآےل نامی ۱

 وک بس نو لاو نید سام ہک د گه کیا ےک نارد ۱

 یں وراد بج سر گرا ںایمرگرم هرکس درک

 : بر سام ےا ہک ک اعد ےس ہللا ےن یار ون یکے هب ےس زم ی
 ےنرگ مز اھت ا ےس بس“ پ 7 29 2 6 نامر ےک مولروا ےرام

 ۱ الو او

 ۱ ڈے نما امر یا رم ے دلا ۱

 ۱ لیدر اپ ہصقرک ۱

 بوکس ۹۷ر تی رکن کا ا روکے ےک ہرا یف

 نامیا اب فیس امد ۳۷۳ گا ںویتم ہوکر کا ا ۱



 تساوی وس ےن

 ۱ ءانب کل وون نا ےس یکت فری کب ج ےن مے و لوک علا ےزاورد

 ۱ فی باک اش تارک اچ کک ہاکی
 -لعوث و

 ٰ ت تر ۶21 تیر اروم ت رح قو ترش

 ` ` رق اتت لا دعب ےک لوموتل کن اردا یل بیش ترخحتروا ا طوا
 ٣۳٣ ے آپ لٌُکارہا یب روا ےناج چی سا ےک نلوکرفوآ یا یوم تیر ےس ۱ ۱ ۱

 لک رو نوخروا کنیم یز چی ءیڑنم نافوط الخ باز عکس مم ف لے او
 سک لم اک تاتو | رف ورک ایک لا ےگ ےک طلمباذع

 ب(شاءاقنا اگ اجایکس صالح

 ۱ رو انک مر اک اےس ہا یوم

 ار ںورناہ کہ ےک اک انت سا یک طا یوم رے ۱۳ر کت ییآ
 ۱ ایر ےن لات شا ےس ارکر ای دنیا لا ےارہکی کی ٹیم سٹ یا واگراب ےن

 ارام کیپ اودرگاوھکید فر یکڑاہپ تک ےک کد سیکھ تا یو ہے
 ٤ کار ل زات یک ی ارپ دوطووکے یتا انچ - ےک و کسی ےک یک
 ۱ س وے سیم شو بج ےگ کر کوہ لوے مالسلاہیلع یو دا ےگ ڑا جت رپ
 کت -ںوہات/ر یے ےداداےپا ںی چ کا تار للاےاایک

 ا ۱ ۔۔یلاع تسافصرنچ یک 8 مالسار بق
 5 ۱ اخر تاچ که ربت ےزرامج ییا ۵ ےرہہمت یب 5 ۱

 ےک لورا ںیلارےکالناھا
CDاک اید ےن یخ ںی چک ایا تا راج  e 

 ۰ ET ا تک ڪڪ



 یس سس 02

 ۔ںی ےک و رے لوم کے ےرواے ر کل وم برات )۳( ۱

 لور اھ روا لالعادق مک ولو کر تفاصرو )۳

 ٠ںیہ ےیہدرا رس ٥
 ںی ومت جا انا نیل تن )۵(

 ناسآ کف روض ےگ ےک گا از روطرب لارا بری ےھت

 28 المحا 5

 ماکجا تے یک ےک گو ارم لت ما
 هک ی تیک کم احا تو ےناچ کس مارس 5

 و کلم ای یھت ین ناعم اب تید ءاھت کرورض کن از ےک نام

 ۔اھت اسوہ کاپ ےس ےن وو ہو ۔اھت یر رض انی د ٹاکےا لا گگت سام ۱

 ناس ایل رو ےک ی )دن ےہ کیا ہت مایعات رد ر رط ہا

 ۱ کت ورک

 اہے پآں یہ ےل نایاب کپ آگ لج کار خان کت

 روا ںی ےترکواد ا شش لوم کس ندا 38 پ اروا ںیہ تکز تاب ےک قد ۱

 کول یو ںیہ ے رکی ور یک( ںیم نل )رونے او هاچ ےک لزا پآ

 الو بایماک

 نایب اک ماع تا یک وی روصت

 بس مت ںیم وکولےارکے کت د رکن الما ب آر رے ایا طاشرا انچ

 روال وات موی سم ۔ےدودلا٭ ںوہ ایا ھجر کا اب لوس اشا فرط یک ۱

 یو ۔ےئاج کن اک ارکستر اوسےک سا ےس جم ںوتیمز
 پکا یے وہ چیک ےک ںاروارپ لا ڈا ناھیا یل ےس اید توم روا ترک رتز



 ٠٠ گایمارک اهلی یکن اے اکر اپ اک ادا شا
aTتاماعتا ےک ار ناروا ںولیتوراب ےک لت سا یک کت  

gre ea 

 5 رب ماجتااکل از وا ییہ ایل اج کیا ی لار
 1 'ےۓرا عج دیر قل قی روک 2 نوک یا

 ۱ زورک تقم رک ان ااو اتا ے یک رط یب ار گز ور کس شپ 2 یھ یک £ تصلاص

 ہد کا ایک ماتم بیج کین جت اس ےک نیم د ےک ادع ےن ںوہنا و ںی ا ی٦ ں ایل
 نی ںایضوح نوچ نوم کے کو اط کر فروا کد رک ج ایکر ایتخا تل رط ۱

 ےن مکن آر ع الی 2 اوہ نر اکر اذا بج روا 2 لایک نارک
 ا الف” چاچا ن ای ب اخ انیارپ دا ےک تک هد ردا ور طاف کن

 8 نج ے لوزیپ ناگ ےن اف یت ہد بک « منع رهن ام نَع اوت

 ر نا یرتوارع با زع و “َنييساخ ةد رق اوت وک مل اتلق* اھ ایک اک رس ۱

 و ارش ونک

 ائ اھ اہ تری تر ید تر
 ۱ سانت تر رفاه ات نون ومس سا

 یاس ام عزاب تاس ےک یو نمود ٹا باتکک ایگ یداہرفروا اید کر رقم ے
 صاروا اس ے نزول اه هک دلا نک اضم توی اچ رکی ورب
 اک شا لو زان 1 ار نایب -صالق) رج لتر وا ےک

 ا نایباک سلاد ۱
 5 عج متر نا “تلاع ے اے کت یب آ ٰ ۱

 ا



 ناصضمر رسی نآر قلا حس یوضت >

 زا دیس اٹھکار کے مامجا لا وا یاو وار کت ضایق
 کیش ےر کورد الا لک اب دباو# ےن بس ؟ںوہ ںی ؟برارابل ای زا

 کنش[ داوری لا ےن رکرا قا اک ا مہ ےہ بادام 3ت
 ُ _ یو رخ یس ںی روز مند تم اق

 ' یر ں ولاوز ترضح ؟ے یوا یک کر ایک ؟ ےس تقی یکدم سا
 ZB شا ںی کر ںا آے د ایایا ےک او دیک اار
 ںی آے رام ایگ ل لر ارقا ےہ تنو ککے مولع یک ںی کے اہک لاب

 (نآرتلا فر ایم )ے دوو کو آلا

 : لب ےک ارا ر ران الوم ن اتکا ما یت .
 دیک هو ا ںیہ ےک ر شا صا ا وج ںیہ ےتوہ ییا مک نے

 ت کیا اک ت فرم ںیم لوے نلاضارب ےنراار ا لا- رد ںی

 (نآر لا ف راعم) '“ٴہنوہر شکل ا ےہ اچ ےہ راپ لویی اید لاڈ

 یب یک اروعاپ نیب مت
 ۱ ارد نما کا عاک روا نما نر

 سراج موم ےتاگل وادو کت ر مر ئلب سال تداهعو ریز ےن سس 5

 رب ےئل ےک اع درب فالخ ےک لوک یوم ترضر وا ںیم نکے ننارل توش
 یکے اہ آج لاک کد ےس ےک لام سا ےن ی لات شا ۔ےھت ئل اھ
 ست افاب یھب تے اج ٹی وب روا انا

 ٰ ہر دب یے ںوروناج نامناتروصصبرافک

 ےئل ےک مے مت کے داشرا ںیم ےس راپ ےک اک اے رم تی ۱
 سر یکن ا شتر کنج لوکس ناں ےک را ایپ نشر وا قوت

 بک ست رک وروناج ود سی تن رک ںیم ناک یک تی درک



 1 2 را ای دذ ےک یوا اس یتا ا۸ سفت
 7 ۱ ورک تیلو کل وام چاق

 لم ےراب ےک لالاو ےن لکت ابا ایک یک اھت دنالا ےسا ۹۳۶گ تی آ -

 9 ی روا ے لوم ید لو ےئل ےک تنفو ورم کا ںیہ ےن ےل شرکا وم داشرا

 لا یعرت ںیہ ے رک وک ترک ال لا لوسر گول مای تک
 : ےترکل اوس ںیم سا ےک تما ار ےتوہ ہجوم فرط کت اتق کلات
 ۱ ۷ ےک یت بر ےزیم فرخ کل اکے دارا پآ ؟یگۓ بل ںیہ

 تک ان یھب یک ےن رب ےک نا ینبا و شیخ ہک تچدامرف پ رک ےا ایام رف ےس
 7 لب یاب شرکا لنا بش الا ے ترم لپ اتش ۱
 ۱ ۱ د دامام یک ا ا ۵

 ۱ یاب ی سش ہی سیف" ۱

 ےس یا ۔ایکا ریپ ےس عنئاج کیا لس یو شا ے داشرا۔ ابار كام

 وات روکے زم بج رھپ ےک رک ام تحارو نوکسے ناک ایاناڑوج کلا

 یر نر ق فلک ے کمزور یت نرو یوم لا کا وات رو وت ایل ما

 بحر ۔ےا داپ وز دوج و روا ییا لس ٹیپ ےک اکا لپ تا

 ا ےس ایچ ےاہکا ایپ کر لا ےن یدیبل ایم ن ونود ت ایکو او لر وا یگ ب ےل

 ٠ وک ا ےن فلا بجر یر 6 ارس امانت لس اپ
 یگان یک گن ار یو ورا ہو وس ۱

E1 8  

 8 پ ی ےک لتا ع یر اورا اب ںیہ ںڑ ےس دن ۱



 یو... جسم
 ناای؟ ںیہ ےس ےس نجم ںی لو اپ ےک ناایکایامرف لم ےراب ےک وت ` ٠

 . لوس ؟ ںیہ لس ےس نج ںیہ ناک ےک نا ای ؟ںیہ ےک د ے نج ںیہ نوک

 ٰ روا ود ما تو تو تن زگر ورک ایامرٹداشرا ے ا

 1 !ولرکر انا شہر انکے ںوہاج

 مایا تخاسو ٹو ال لری لآ ر ۱

 وادا ناف ری سارقان اربح کا ار ھگنوکن یوم

 داشرا ےہ اب روت ںیم رخ اےک فارا هروس_ 2 اک مکا اور لوما

 ۱ یی درا 2 رز ےرڈ روا م0 لک چا ما ہک ایا ۱

 5 دد تم لی ادم ۱

 ۳ نوت تہ رب و ورق سول | روادارج نھ ضد تراز لانا ورو ۱

 سرو مک هروس_ل قغ at نو بایں ےک ے اٹک ےک د ارحل یا یڑوھت

 هم وہ ے رر ز کت امفصروج ا 7 نسو وردا سد ا 11 تع اطاروا یک وق

 ایگن العا اکت اج رر یر تلی روا اما درس 1 نو« نامجو ا کرم ارگ اس

 لقب له م۸۸ ےراپ خا ےک لرز «تس 2071 و 711 2 رن ۱ آم ثیب ےرا اما ےک توان 0

 ۱ - ۵۵۲۲ فیزرو ۲۵۲ الا جن ۵ تاپ هر

 بت ارت یاس نرم فارس ا :طیر ےس 5 ةروس هقباسس ۱

 علت نس ااوہ لزان م یتا لار وچ تاتو رد غم نام ةر وہ سا اھت کز اکر اسضد تک < *
 ۱ وکار زچ ناز لک اوج ںیہ تک کر چ اقروا ل عش کل لا: :هیمسنت هچ4

 اذ ے رایج با ڈا کم بیا ےک تما لاک لومارو ۱ فال ہدرکن و لات نا 1

 ےس شوند کس کف. ا یوا لق منت لالع ےل ےک ںوتمارواوچ ےلاع( ےل ج)
 دارم لیلا ںیم تھک لنگ نامش گل ری تاب مز

 ےب ار واکس سلاح اه



` CRED 
 ف رفلازازعل«سایگ 2 2

 کهن ےس تعاضم اک 2ام ن یک ترس اطاگ اپ ا لوسررام رام سیا
 سو ٤

 ںیہ بوسہ مرزی ای ابدلدد ۱

 , اھا اما ال دکر

 ۱ ںی 9 ےہ E ے ON ۰ : دیشممت
 ۲ فار الار و“ کلوب ل ینازا جروس آپ ر ل ہما ا2 ةروسرواءامشلا ةر وہ وکی یر اصل لا جا لآ ؟روس وو وہ
 جم از کسر جفرروا عن بلجوکن ین یا وج ے اوہ اہ هو نفاق «نلوفاق تیحساج یکم ام ما وا تب سیم
 ۱ سین رگا ناسا | والت رر یز مہ نیرلسنیکں وسلم رے چلا ےک خیا ا ۓ ان
 ۱ ںی لی مالسار کوہ هر اج نوع رکا او کری لپ کس اھت ےس ہت ظعو ساک م اک ےس
 لا تراس کا ای د لاج بگ |ناےناوہ لو“ ھوا یا یه اکہ که هد روا گے اچ د٢ لاو
 هه ی هک جا ۲چ تاعقاو یار واسه کن کرل ںادن ے اچ اتم
 ۳" ۳ نیو شرو اےک نوا تو ایا “اوہ رام ےگ ےک رک تب ںوناملس 2

 ۱ ِِ ۔ۓ اھ نار کک اب (1)
(MD۲ یی دال ها 1 تم ناطر ےک لوصا ےک ںونودنہ حج  

 3 _ےرڑرچ راس کھو ےنراہک

 وج ۱ ۳ ۔ےر کب اقهر کف ڈا 2 ۰
 ۱ ےس ام طو دیش سس

 ۱ تی گر وصود یہی ےس اچ نجد فیر سرا ےل. سد ناجا برای بم اد ن آ
 ۱ و سا برف کیک ل وار کر قسم ںیہ ف الغ تا دا تر
 ۱ ٠ اللو ےک افاک اکے یف ر ماکت ری
 قسط رو لش ع ناک ی را:ررس :تاعفد یک کنج نوتناق
 ۲ ںہایگ یلص ے ںاالس چ پاکت ڈاک یک ج تر ہفت ا
 ابر ےس تعنت اک دا لدا این دردا ے ایگ ایکن ایب سش تاسف هرتولوصا ا
 ^ ۱5راونما نیا فرات تي ول سوز اب یکن ول قو :تاسحسف د ءادتیا

 ا لاک مو اکانت ےس ساا۔یگوہ ےیل "میل . 
 "جیسا ری تیس لو ات رک ,ےۓ ام رک کف الا سم تم ۱
 ہں فان تپ رد رکا یے قی ےک



 امور نوک ےہ داری ری از تام یکے ا می نا تے فرط
 ایام رثداشرا ےس لاج روض ےن یلاھت دیا ۔ےئچیتدرکا لزانہ م پا زع کھ کاتدرد ۱ ۱

 ےک ناش یک ناچ بآ آب ازعے نا اب ے ومر چوم یت یا تپ باک
 روارو زکرتچ ینو لا ےئ ال فیشن رب ےک کت رپ اج ب آب ج اھت الخ
 سوکر کز ور ےک ہہم نازل ےک رک تب f ے دو وم رکا نارا راد

 ۱ _ایدرارق باز عجل ےک ناوی لا ڈی انکا تما اک مارت

 > هر هراسیسا >

 بنر قمر باب ارک اکو ےن رکا عد سلاح اس
 اچ

 یے ر ےت رگواهچ کک تشو لا ےس انکو کن ایا لنا ےس ۹رتی آ
 اوم ںی بلا ند اکا رو ت تف کت بجا مم ۱

 (۔14۸23کراہلاناغرب 10/42002 ر16 دف فاصوامانزور) ا

 باطخار جت بم نامی الت
 ےن لایت ہللا یم لارکب سیب تیصوصترکذ لات کیا یک لاننا رو

 سارک رب اطخ ےس افلام 1ت ےک "اونم نیل اب راب ھچ ولو
 ڑ کے ڑنج ایم اکش دا نادیہ کو ہاری لپ ضش نی ات لوصا یا
 مت بج اول نیس ارش سج ےہ لٹا ۵ تی آب اطخ الہپ ۔ ںیہ ےک
 ٠ “وری مپ ےس ناز ار گے ںورفاک یم گنج ایم
 لاروارثزا!ولاو نایب اے اے یم سیم ےہ ییا *تیب آب اطخ اسود ۱
 ۳ رکن ضا عار کن کے س سئاروادرمکت حعاطا یکم مے ک لوس ےک

 ون ماکو وارث !ولاو نامی "ےہ سیم ۳تی آب اطخا ریٹ ا

 '“۔_ے یگدنز یراہت جا فرط کم اکے یا هد بج
 ےس لوسر روا ہلا !ولاو نامیا ےا ے ںیم ٢ے تی آ باطخ اچ

 + وز تخایخر کچ وا نان لنگ ؟راور/ن تخایخ



 تر تا ترا !ولاو نامیاےا ےس لش ۳۹ تی آب ناطخ لاو ا

 ۱ ںیم وا اگے درر ہود ےس اتے رامسر اطع ناترف ںیم و ےک دہر ۱

 را 5 سو لباس وشک

 ۱ ے 7 مشت سم سہ عضو ے وہم

 دی تب را راد مر تبا وام تعا 2 اولاو ابی

 کب ںیم ںی ہواور مکس لوس ارو ادثلارواو یو« بایماک مک ورک

 ارد ا کت ما 17 تاج مکا و یر اہم روا ےک ے اح و4 لود 2م مترو اتر کش

 ۱ ۱ a "جاسک ںولاو ےنرکربص ات

 ۱ نر کم نا یک ادم کل وتاب نسیم تاب آنا

 5 موقف طراوت بک ا امد ارس 7 اب ےس اے ایگ کے

 ےل اتم ےک نشو وج قم سر اپ ود ےس تک یھب تعامج کلا سہ ےک نب

 یاوج وہ لاو ےترکت عاطا یگ مات اےک لوخرروارٹنارچ هر مدت تیا ںی

 ۱ ریش زا راکت داعسو روا گرتز کن ولو ںیم سو لاو هک کیل مترو ۱

 ۱ با کت نخ سی یک اوا یک وقص ی وات رت رواوم رکی تای ںیم ہد وجوہ

 یر خآ [رواوہ فص ےس تشک وتلروا ارخ فو هو ۲ سو رک

 .سءز«بیا لاک اگر الات یکی شاپ یگدو را و کی تاپ

 وہ التب ںش تاف اض اروا ترمز یورگر ا ناشتو ید لئاکس یم ںوفم یک

 دین بک اهکت ساقی یو ںی اج ای تان ںیم تعا سج هر وقار

 د لویکےس یت واہ اتکا رک کرکے یا

 یگاکن ey ا ۱ ۱

 وه



 ۱ ناضمر یش یف ئآرقلا دہشت

 _اوملعاو ا هر

TOTTIنم متْمِيَع امنا  

 ےک لاقن الا جویی ۔ے ات اج اہک اوملعاو”ے تام یک “ ءس ےن

 ٠ ۔ےاوم الیھپ کا منعکس رس

 گنج نلاریم بیت نیر میر ںیم را ےک افت ةروس
 ۳۷۱۰۳۵ تی ےک درز :انم کت را سن کی رز

 دا تقارص یکن ید ساوکن قم (۱) کارفرما
 سیشن لی تسرورشنا کر افکر روا(٢)۔ںیھھک

 5 ٠ ۵1۹ت ےک ر_ حک ںیہ

 ۱ «یرات 3 تالا 0(7 ناب ام دزای و مد عقد یم ۸ر مہ گر

 ۱ ۷۱ ۱*تب آے د۔ے رایت تورم ے ےک تا الا

 7 ۔ے نا کل اعلا یل سیل مم داوو عفو سی ۹ مم غرور ٰ

 تک

 نا قفس سیم ںوئارلسم یہ یسایسدصاقتم مہ درنیریفد شا مر
 سگ و ںی ۃنسباو ےس زار ھج راگ سا اھکد لاش کل تام روا لومو ۱

 ۲تیآ

 تل (۳) کالا( )را لس لار کر ےک قلا روس 0



 اح

 ناضم۔ِ یی ف نآرقلا میوشت

 . گہ آکے اکی ف ج( )اک امم کیس ترک )وف

 ٦۰۳

 ۱ ۸۰ے ته کد. نایک ماتم خرم ور

 ۳۳۱9 | تی - د-ںلایاک اظ از عا زر لم کرس ور

 ۱ اک گریز تایرورضروا (۲)رارحت تلق )١( رقعود تل لم مر غرور

 ته ساکت )ار یا اب ارت

 ۲۹۲۸ ء۲۵

 ۱ سام ماو ماترا وت ہلکے ایک الج شهرت نوک

 ,RIC 1 دن ےک مار روا تلہ ہر اح ںیم لاس ےل سا 5

 ی فر مارک
۳۱۰۳۸ 

 قات تل اکر ی (۱) ےس دای پے اورق یش ےرہن ڈوب

 ھ۰ ء۶ ۳۱۷۱۰۳۵ تہب ےک د ۔ے نایک یکم ڈ اج اما روا ےہ

 ٦ا تب ٦ےک ۔ نایک ار ایکن یش یم مریم ور .
 نشوم( ۳ )ارس یکن ازوا(۴) نین بصن اک ن تنم( )سورت وکر

 ۱ ۱ ۳2۱۰۱۷۱۸۰۱ تیج 2 یه ور

 ۶ کرد روا اهب ےس نش نم روا ر انکو کن یوم (۱) ںیم ؛٭ر ہت وکر

 ۵۰ت اےک د۔ے کو نمک ما ۱

 رب تام کن دب ےس یخ ) فقر )شور وک
 5 تو ںیم ےس

 ۹تب اه مرچ تلی شا ۱



 ()لرد

 ۱ ۱ راکت طا6 سس

 ےک تم ل ام . اوہ عرش »رب ںاوسو ےس ارین تیک اتنا هرس
 لنز ربا ر اپ ےگ سیٹ اب ٤ک اپ لک لب بدو ای ما
 ہصح کیا اک تاج امت ںوص یاب رھپ وک ںیم چناب بج ےک ںوہ میت

 «لومیت ےص نج یا وکں وراز تبا رقت ےک پ آر صح کیا روا اکے وک اڑ لا لوسر
 لٹا ےہ نایب اکر دی ہد رک رش اےس نوک لورفاسمروا لو ۱

 ۱ ےک نر ا ںورف ایک نقد اخ و اھت اروا ےنڑلرکرج ںیم ناردیموکن ایا ۱ ۱

 لوس ۓئوہ ےٹار سوکر ادرک ےک م ہلا ی مارک ام اوہ رکو اک ولور ال

 افرا ل روا ادرار اکر نایک مارک ایصروارتنا ےک ا

 کا ا رنا یکے نراھپ ارب کس

 ۱ گچزاح کر ریو

 نت شک او غ
 :ںجلذ ح رد شہاب

 تہب وارحت یکں وتارلسم راک لے وہ ناس ےن 1رظں وند بج ی بن

 لیا اوہ ےل شاید اد کت ہک رافکوکں وناملسم یی ںی روا یگ مکی جب ۱

 یکن برف یگوک کا ھت اتہاج لا روا اھت اید امزف ےل انوہ اکک نج لا ےن اھت
 :fr) ۳۳ )۔ےاہ رر انخارارفوارر کوہ بولر م ےس ت رکی کے رسود

 رضانکر اج ےک یروارغےت ےک ۱

e.۱ کد رد رک اک ترک دال شرب  



 قت عو کب نادم ۔ںیہ افر اپ نا
 ےس ےب یئاڑروا فالتشا سم ںی ۱ 14 کتا ےک تفکر کات

 7 یه نگر یف اوما تفو ےک اینو 4( ی 0

 وارد ہر کن یک شا تا ےک تستر اخر اچ ےک ایم اک ۳ ..
 ۱ "۸+0 سا ۔ ےس ایگ یکے ےن رکا داھکد

 اپ رعنا ان طش سرر پو ......8
 و وم ل زات ےش رے نا آے ےک ودب یکں وتاملسسم بخاج رسوب مرک

 نیر )ےک 1 ںی ر تم لو وا ؛ الدربي ےک لو راک

 م رک د لزا شے را ےک دیور تای ہیچ لاک ےتامرٹ

 1 قلا کر کری تقو ےک تو انچ لب ماع ےس راتقا ےک

 . ۱ وو سا کس اش
 . وہ یک ئے دفاوشو لر ؟ تفکر .-

 و رر ار ا راز ۲

 7 تارا ای: لب اس یک ئاشا اہ قیر درش تیس ےب 5
 ۱ ۳ ۔ےات ورک الب سش عمرہ مه یک خار وات یک ایکت مق

 7 میکس راج تقی کد اچ تفورب گن اما لا
 ۱ سن رک اکنون ی سد تر

 ۱ ران« یر ساتن و فاعور وا یر یدام ےل ےک لا

 ۱ روا دام رک اھ ےن اک رصن ان را رب یش .لمعی زا 2 یدام شرا

 ' ۰ لات و اب ےک توات اپ ےس یم ںو رار وفودروا یردرتکے س رانا یر کک

 ورک ایگ ای مکن ونال ےک ےک هر 1ن یل یئامرغ اطع حک ں ونال ےن
 دا ناکا باکتری باس ساير رها تالا



 ست ناضع روش یفنآرقلا مو ا ۱ ۱

 یکے نکے اس ےک رک ی السا ہو روا ےہ وہ کراط بزم نشو کس وکن اماس

 ٰ ۹ ٠ ےک
 ےل ےک كساقم ےس نا م ےک وہ کت ںاجچ ضش: ےہ لات کراپواشرا

 ی گامد یر اکے رز کس لاک یھ لا 1 نوژوگروا ی تروق وکر یرات

 ںیم نوکو روداو ےک ناروا ںو مڑ راہ تروا ون ےک دلا ے ۱ ۱

 ۱ ِ (۸:۱۰) ےہ اہ ار شاروا اش ۱

 ٹہھبا کت قاط و توقایدام کے یرورضتحاشو اکت اب لا لای

 7 ے ےہ ا تقی گلی مس 7 ایکس یکر اکڑ ا اکت وت یلاحوردوجواپ ےک

 و اتم ےک ل اسوروا لوئر رود ماتت توق اار وا لاعور ےئل ےک ے وہ

 وکے وچ وچ ےہ اب رز وک وگو ج ےس توثوو یے کر تیمبا هدا ز ۲

 E 1 اچ مارا تراش “ےس را اطعلصوج اک تا کنت اےک رکنا ےن

 وک ایرو ے ڈبے ڈب ج ےہ اج اجایکاطع بکر اییاوکلولاوتکر توق فای اے
 ےک( 8f ےام کف اڑعا ےک کا گرو ۳ یئاغاںا 1 اے ای ورم ارئاربوزرآ

 ل رات6 ی رو کروا فح ے ر ایتضارپ ناور روا دام ء یب کر لم ۱ ۱

 تا 0 ترورضبتقوا ۱

 تایل دم اکے تر ر وتس قو ہمہ ےل ےک کچ وکں ونال ں اج سے

 .a کا دا ںی
 اج وہ لنا فرط کا یک وما فک ی

 لک ں رنا لس سیم کا کے س اتوم تباغ رس روط راو ےس تی آلا 3

 لب بلطمیاکداچ هيذج روا کیت کج« اچ یب کوہ تص
 ےہ معا اکر لا ین رروو ےس تشک ارضمرواے یرورش رک یک کن ترور کک ۱

 یا فر ار تسار کر اومد رح ےک ملے ہلعللا یل مری دوخ کن

 تک سم ا ج ا سس تست هستش 1 ےس ےہ ام



 ۱ ےرا کا ایا ےہ
 ۱ ان یب دست سوم

 فام TEE تاو ۳۴ ةروس روا لا
 ترہاوم وچ ےس کن یل توا یک اصنودوہیب کتب ارواج نا کل سوم

 مج تک ا اا اا او یو فن ےک یہ

 ٰ اد ۲۹ تایآ٦1ٌجر ور لکه ۳ ۳ ایفا لوزن ع راے روس ونک میر کنار نب ®
 ۔ںیہم ا۴۳۷۰ لک فورترو ا۵۳ تاک

 !!کحنالعا.-.-. : ةروس عوصوم
 ۰ 7 تاد اک اکے تاعقاورتچ روا تاو رت لو رویا :طیر ےس 8 روس شب اسس

 نت ںوجآ اروا گوتو ر ء مز اراک ارقا« وزن ہک ۳« برع تاب رع العا- ںی
eار سی تری لود تان ےک ظر 1 | رقبا 3 روس وا تر ماد  

 اے رباط

 لات سنہ :هجو یک ےتوھ هن للا مسب ںیم عورش ےک خروس
 ۰ علیا رکن الج حام مالعر سکا ایج وہ سک ل زا شا مم شور قرر کلا 7 0
 ۱ ےرعشا یس ناخن ناثع ترقحح ے شک ںی ے ار عشا یر لا ن٠ا تر )2
 ےس ےس نی کھ جوکت ارب روا ے ےس ناخ کے وک ل اققا ےن تار پ آہ کے ہ ثعابایک اک اہک اھل
 ۱ ٠ ںیم لاوط رای متر کلا ا شنود اپ اپ شرت بی

 لر لک دام ز کیا مو ہیلع لا ییا لو باتج کا ام رے پآ ٢ےس ثحابایکاکں ااایددکد
 ٠ وزر ل الکی 1اک افرا لوکی تا 1 ولزا تی 1وج ا رابوہ للو
 ۱ لو کل ونودروا ی نا ار اتاری روا ںیم لز لوالوا مج ی سش ںوترو نا لاتثا
 ہن رش کلا ےت پروا و تافو یکم عد عراق لا لو روا ے ج اکی اہک اھ اھت اب 2
 ا را درک  لاوط رول اتریش شجره یکم ای یا یک وفود ےن سج ےن اار
 . یلاذوالو س ورش روسی یدیرکج گر تیاعر کا گرما ال بکن آ ۲ ,:۵ دناسف
 ۱ لوءهدایزعس لو وس سی یش “ل الہ روسو و نگر وا شرت فوت سردار تب ےل الر ےک

 روس روا ںیم دق | ز ےس لوتآرسلد ںوتروس بس ےک لا روس اوس گره ےک تر ہوس ےس جر عل و“
 < مرو شرو تاسی وردا ڈا ال ات شری ںیہ 0ت 1کے ےس و یس لورو کا |یردعب ےک تسول

 ۱ تکست : = یل ا فا

 ۱ یو

0 

0 



D-DD ETT: 
 این0 عل یت ئل سست جو

  5 ۱ ۳-ےلبذبصصالخاک احا ما ۱ !

 فالف بابت ےک ارپ ےگ کم ںوکرنم ©

 نا کم روا کلش ےٹٹاقتم ےراہتواااھٹا ںیم یئوک »<

 - هی 2-2 یوم ےک ےک کیر ۱ .

 ترکہ ےس کر ورک اھ کا ے اجو+ منتر یاس ©
 ہتاہلا ہو رکا ںیم رکی تیا یک شارت م انتر وا سیر کل وبق مولا ے وہ 5 ٠

 تبار دا دو ہدرام رکن چ نجر وار کم جگر یس ی اپ ںاہچ ے رک ۰,

 ہرہاعم لوک ں _ورگد ناف یھب تو ے رکن گراف اکے ومر او ۱ اب و

 لابج ژل صرع یا کی و تلج کہا راج نت نت
 تروص/ لب یوم نارلسم ےس یوخ نیا اب« اج حس بسم 7 لے

 ۳ت ° ا ۔ .

 اکیلا تار وا ود ےد دانی سا لے کب لطوانپ ے مت لرش ورک @ ۱

 دراج ا ےس اج اناج لاج انس الک

 باز عروس ۶ ئل اے نایباکی اوسر یکن یش ٹن مردار ع شاک راز ا ۃروہ کارگر 0 ۱

 2 لوے دعا یس لیتر رضا اصجع_ناییاکت مر ںیم ارج سش ڑوچ الا مع تا ےک سن

 روا ےہ تست فیکس ترول لب اسلم اہ اہک توکل ار کے کس نا نر روی دوا ےس نام

 ےک رشد قتل ةروسروا با رول ةر وسر وا لا جروسوآ روس سی ئل لات لب سان باذعو تقر

 ۱ - 3. ۔ےااجایکح سو مت نوا

 گنا گلا ای ںیہ کیا ں ولوو روسدوا لانا 7 روکا یف اتا اک تماما مر

 د ی یر ا لا لاف ےک ناتو روا ی لکا ےس یا ےک ےن وہ روس ییا ترور ۳

 ںیکرڈلا مم سیم ور ےک ةر و کاک ایمن ایا ایا ناطے جناور رول لوسا کے تتو ا (۵)

 وار ہت ےس نیر شم یھب اہی ی اج یک ا سش یم تروص کت سار تنو ےک رپ ضریح یک

 رج, یوم یا متاس ےک یا ایکو م توا غخروسنمصح لوااک ۃروس لا کے لر شم و
 )ن 1 قلا دال لن ام ا نرخ ) ۔ےڑا رٹ شر نی ےن تازو مست حاصل وقار ی رہ ردا

 د6 کلپ اس یوم نویس سا Gra marr ویسے



EESیو  
 a TE یہ رک 44

 0 ور راتاکں وک نایکے ہا یک بوت ںیم ے رکن ای اقش
 ۱ ۶ ب دی ےئل ےک ںورادرسےک لار وا ۱

 ۱ نا ۱ 71 ریو ماس )دو اسود کوک تم ور نیش ©
 ميل روا شاج جاتسا 7س یوکس لوس ل نوک ن اےک
 وشک دلا ڑی رگ او چوک روا ے رک اک امن ےس ال نایین : ترخآ

 ۱ رکی ارگ مار دارا ینا وکں وام نشو زد

 ۱ بای ار اقا تلیضخردا تمایل

۱ o, ایورا_ ۵ 

 3 و اد مک تاو ںیم ہت یک ۱
 ٰ ید ںی ھچ سی وھی

 ا ۴ ۱ ۔اگوہر اک نکہ دءاک ان لس

 ۱ ٰ مقوا سری زوم بس

 یو اک لا وارف رایج ناءاسروا تکی ورع کل ونارلسم سیم ن وز ۱
 یی جک ی ترک وج روا شوم مارا
 وقته آد دت تاکی یے عنایز کت عاج بوی ا ناوک اتتا ےک
 یر ےک ےگ ایہ وا ےگ یک ں وای ےک ںوفالم یم شلم یا تبا کا ھی

 نیک تاو یب کت هرم تیا اوہ عر نار یمروا اد فرط یگ ۱

 ۳ ان رکن یتیم تقاطردادادحت با تو یھبی آل واسم کت ییادپ ل# ۱ ۱ ۱

 ۲ ا ' ےس اینو کا فرض عالی “یو ےک تنقاطو تولروا_ اچ
 )0 رکن ایا لا اب کت سان یداقتعاروا یکن یک شیئہ۸ ہنی ۱ "ِ

 کک اس بس یر کس یس از ۱



 در ی ۲ ۱

 الضو تام یک قگناصلودوبپ

  TTوب. نایک ار دا تل کات ےس ا رتی ۱

 "سر رطح ےن یر اصفر دانا نب اک ٹاک مر  caاید و رار اب اکر ٹااوک ا

 ںوہ اے جک نایب یک ا وکت انمو تالروا تشرف نگر شر اکے ےس نا ۱

 گار ھی ترک ران لینا دا اگه دق وہ ےک یر یکن ا ے .

 روا ے مگر انب ادمج یھٹوکں وی ہررروا لو اع ےيہا ےن ںوہنا ارد ںیہ ے راج

 ہللا ۔اھت ام مگماک کرن یک ادخ کا لا الا یوم سل اہک نبی

 ہن ایام غارت ہم ےس لوگو نیک ںیہ ےس اج اناھب ےس ںوگکیھی وکر وت ےک لات ٠
 ہک. ےس ایک قت اس ےک مت د روا تیار وک چپ لوس الا کا

 ۔ل رہ یک و بق خو نین کر شی واو لس ای نادا ماتوا دا

 ` ن لاما 6 نابم دورا
 ۱ ان یس ال ےک بان لات ۳۴ت تی آ ۱ ۳

 یرتاجانوسگولوج هوالع ےک علا ںیہ Se ان وگو ٰ 7٠

 ید کب ارفع ے ےک نا ےت رک یک رخ ش ہار یک ناروا ںیہ ے ر ےترکڑ

 ےک مالسا لا لب نیت یر اصنوروہب باک ا فرص نت ےکد یحو ا
 ںیہ کب ش دیو سا بس و لب اکشاکن وتاصت نا العرج

 ےس ہراب ےک لاس ےس باس رق کا ارث ںی ۳ روا ارب ت یب ۱

 ناروا 2 اج ےئام کر ںی ورش باس کج مات ناروا ءںی ۱

 وگو اچ ےررافکعلاروو ےک لو عن ا سیٹ ۔ مالسا ءاھ ای ارگ اورا رقم ارت لاو لا لی ٠"

 تب یکن ا ےس رابتظاےک با وجا یم تضایرو تابع ےوہ ےس دارت اب

 یکرافکس و لا ۔ںیہ بجر وا مرا یر ریت یز سم هو یر را



 ۱ ام دي اعم فر ۱

 ے ثعاباکب ازم کا اورو ژومدم-_داهج
 عن وب یکداہچ یم تار ےک للاوکن ایا با ےس ۸ر تی ۱ ۱

 ۰ و 7 ےک تازعکا اوروں تروس یک ےنڑوم نم ےن دا چکا بای رٹراد رے وہ ۱

 ۷ اک 9 ور ی E پل ۳۰۳۲ اےک

 تک زر

 كاي ترک نن رصد ی

 ۱ 5 ٹو و یہ وار وی چک ںی

 ٦ روفر یک رکا ناص اندیس ہار ےک تا با تی آے روا ے رد

 5 1 ال نون تا ۱۳ ےن | ے ہللا دخ لا کے رکی لال کک تر

 7 فری ا لس رزرو 2 بو« درارتتسددروا رج بحاص"

 رخ تری یتا هر کا نا رص گی نیہ ارقام
 نیر مو رافکروا ےس ںی ولج ےک نا ست زقه ےس بس کت اماکن آ ۳۹

 ۱ ۳ ءنیوخ تک ےب دے ر اق 2و« ے توڑ لار واد ںیہ یم بق تن ےک نا ۱ ۱

 ۱ و یھ ےس رش ات کی کش عر کوہ بر طناز

  Saاں هصایاب :_

  2 . ۲ ۱ےک اے رای ۲

 ۱ وے چ لو ےک را اد قاسم 7 ںی مدیر روا یدام قل زنا نیک ے فرطق نا ے شاریخانج

 ۱ ۲ گاه ےس گار قت باک امر فد وو ی رب ا درا ےئےک را یں 5

 ۲ جیب هضم ایزی نا



 ۱ 'ناض روش یف آرقلا موت

 - ی لاعدب کا نا 7 انس واچ
 و سپہ ہر رد ۳ "۳(۹

 رزف شل وضو ںوہنا ںیم کو دغ ے نا تلاع یکن قلم ۱

 تصخر ینا ےن نک روضتر وا کب لطتسصخر یکے لاج رش : ںی دابج ےک کک ںی ۱

 ۱ هر ےگ روا ے رھپ ے ام ںا شوت رول کوم تاور مالسا رگ بت ۔اگاےد

 لوک ون بوخ یک انے نا ےن ہلا ءایو کو عو بوتوک لوسر ےن مک

 ۱ وت ام لی راوی لبا روا ریا لوسررگا ہک ےب یز تلاع یکن لا۔ےس ۱

 اراک یمن ون سر واچ ام تسون ںورچ ےک ںورغاک نا ۱

 ۱ بمب اھ ایل کت سرد تیپ ام ایا زا مج ںیہ کم ولے اج ےس انک

 ے فرط کش لا لکه کد امرن بآ ارے ا _ , ل٠ ے ولے وے اڑا

 ٰلومردازاسراکاراہ ہد کل تیم وکر خل قوم ے راھ 5

 زن: لس وب نامی ۔ ےس اچ نرو ین یا وکں ولاو نامیاروا ے ۱

 ۔اگ ناموس می کب م آ۔ںیہ کس وے لای رواروچ

 ۱ نایک کز فر اسم

 پس ۳۳ رس ےہ

 0تت  (و نی اپ ےک نش), ار ٰ

 ےک لامتسا ناکم اکے یہ ر) ہیلصا تایرورض اپ ےک ن٣ ) ناکام
 ۱ ( لام باصتر قبر نا زس_(رینوع گه وا ۱

 (رلم لاو ےے رک لوصوو وز ے فرط یک ترمولعی سا نی ۴

 ۔وہروصق ور یں کوا نج
 نر قنات ال ) ےل ےک یدازآیکں وم
 ا

 هه هو و و



 [۳ ...۔۔ےےج.۔ھم سے
 ۱ ٭ ٠٣ 5 کس تا یک رت ںوراد رت گن

E 
 ©

 ۱ دور ںی لاب اپ ےک لب ارد« سو ۳
 E " 2 ےک نوای ساق قر
 لم بجے ا لم ھج برسر @

 1  (نیقگاب کت ای دد ےس مار, عایق )

 تک بو 5ی اب ر ترش شد ےہ نین مور انکو ک چ روض
 ٰ ۱ ودا رس ناف مسا تاالع ین نام ںیم ےس ارتا

 شعارا دیرش اک تان کن ا لپ ےک شاردا تامام یکن شد یش تاآ
 ۱ ۳ 7 ی تیس بش 8 1 راجح

 ٦ و ۱ طو ۱
 ۱ ۱ ری را لا ار کوہ رو ےن خرو تقادم ےسا ےہ ا رو 7 یب ےک تروم یک

 ۲ ۰ رگاک یاران لالا گه یک ررطفم ےل ےک سارکوہ ےک ۹

 سارا یک ںی رک لط تررقفم یک رم رے ےک ںوکولے ییا اچ پآ
 3 "روا ےناحاب و زانج زامن ی نم بک رک تب باہ یم انچ ۔ اگ ار ںیکف اعم ۱

 "کل عارف جنس ےنرکت رفخم ۓاعدرکوہےرڑ رت کا ۱

 ۰ ١ اشک سن ےس رہو ۱

 و تک - چنان فرشاد اما

 22 ۹ لول زانو نیم رک یلخم

 ۲ ۱ ۱ نیس پرکن تنور



 03 ے راہ کوا ےس ا رب وا

 رک اب ےک نا نک دارای فرص 2م ےک ےناج سیراہج ج ےت .
 یت کد صخر ےس دا لا ےن ا دلا لوسر۔اھت نرو اچ اکی راوس ےل ےک
 نا ےن را + لاح ے رکو TET TTS ےۓ وہ ےور گول

 مز وا گو تسب و رب کاج کل واچ« ام ف مرگ رپ ان کن اما ہیڈ ےک ۱

 لیلا هدر گنالاع اینک س نت ترحم اظ اکی راو یک لوموآ

 ےہہا کول نچ یک حب ےک یا ۔ ےس ےک رکے نرخ نیا ملت کات کذب تہب ۱
 _ بام زنا 2 لات« یراو کر سس ےگ هر

 ( م1423 کرالا ناضمرب 10/42002 رب16 ھنہ ناف اصوارماتور)

 هو



 ۱ ناصضمر رو یف نرآرقلا م مہم

 نورذتعی (۱۱)هراپ

 یورو ۳75

 ۱ رزق روسی جای نوردذتعیا ی “ هی ْمتْعَجَر ۱

 ۹ ےس لتپ تمرین ےہ اوہ در شا اس ےا
 ۱ ٦ت - بتا چا یک غرور 00.0 روال

 ۱ اسلا ی مر ےک یورو
 نت نا فا نتا بصناکن اروا ٠ےہ یداقعا ان نایک 7
 ,Cs و( نا ؟یراقعا:ے ی داع لاقت سم ناز" اعم 249 ۱

 تا حس لب جزوا(۲) کم ال ونموم سان( )ںیم !ر بق ور
 ۱ بوس یک نا دب ےک نیشن نالا ے ںی ۱

 ا 11۸ تی وا تی اے و

 ۱ ۳ اک کیم میل شال رس سا وارسا ںیم ۵7 غرور

 یت. ٣ےک ا کج نیر شارل
 ۰. ناحاروا کمان ےن مکے ار مس لپ روس

 ۱ رگ کس سا ےئاج تای - ات یو سانپ تفرح کن انا پ ےک یب اکا یک
 ت A دار n اهدا

 س ن بیپ یی س ی بس سس سنی ج
 ۲ ے ےس

۰ ۳ 1 



IONEرواء ںیہ ےترکرانا لے تیلوق ک  
E, ۲لت یم ی ور  

 ٠ب ٢٠تب ےب د۔ںیہ ےتاجوہ نامرف ار لا
 تقی وو رم گن اد اولا ے اے نخ مع

 ٣٢۲ت ہ 1ےک ورور ا عا ےک یل ی اات ابا شورش ا ۱

 ۔ ںی اب زارت نول اتادغ گولہ (۱)<- م مم غور ۱

 دخاسروخر نر شروا(٣)۔ ںیہ ے ا کے یم اکا ےک سایر )٣(

 | مات آے دلو ےک مارا کوب

 ون سہ ان زاب ےس بی حر گا (١)ےہ سیم مرہ ور ۱

 ۱ هک[ رها نا ےک نل )جید رک ۱

 5 FFE TZ د؟ںہم

 کام 76 )فو تب نا رو
 ۵L۵ اے و ےک ںوہیرایت ےئل ےک ےنا ٹپ ن اج کے د ے۶

 تایح لامعا تب روا نل آر دال کپ ام (۱) سلم تر غور ۱

 وت طخ یگوکس یر اح یی او اگراب وکں ول اورا یی ا(۳۲) ںیہ فتاو- روا ےس
 MAF ےک د لوم نران هریک فا زد کا ناپ اروا(۳ )ایگ

 ےک حب روا الا یلع روح هد شل مایا یک 7٠ ۸م بن وک
 ے٥ ت یی آ۔ ےگ مدا رپ ےناد تر دانع سالم ما اا

 یوم تیر کل ےس ا نوکر ےک کد دلا مایاب رک تء سی ۹م عو ار

 ۹۰ت اے د کوم شرم اب ےک ےگ ردانک ماللار لق

 روا( ۲ )ورک ض کش یم سا! نر ق نے ا( 1) لار وکر
 لیپ ھج گوہر شح یو یک راد ( ۳ )درد بیگ ار انہ کک نج

 ۱۰۳۶:۱۰۲۹ ۵۰۹ تب ےک د۔اوہ اکل ولاو سا



 ہں ریج وہ یت
 ۱ رو اگے اھٹا دوخ اکے نام وکن آر تا وج )٣( شکر ے ےک ےن ڈوب

 ۰ ٹا ا ۸٠۱ء۱۰۳ تب ]جک کے اج ایکرک ام رم ےک یا لابو ا

 ۱ یقه بال جر صت ی یک امام ںی ار ور ےک ووم روس ۱

 5 ۳۲ت ےس رے راخت ےس لتس رتشا زو هزاسلگ

 كس

 ۱ نو ایت نی سچ ۲
 وس تمر یا ب آر عا ےک لاو کوم و کو امرشا یک لا لوس

 یی ورک جا اتا کس رم هوس یبرضاحر ےس داب لوم رام ۱

 ۱ لپ ےک آن قو با که ےگ ےد عئالطا ین ذ ےک تایآن ا ےس ۱

 کا ا دایر کا اچ بس ےک سیم ارس ومر وا ےک ںیم رکےن رزم و

 ورکر یک ماجا ادرکب اتن س ےس یاو ںیہ نان تم ےس اھ
 ے ںیم نیت اتم رپ ھی ے ناییاکں ومو کل ودرب ےس ۹ےرسکتیبآ

 رم ںیہ یوم وس اس

 ۱ ۔ےایگایدرارف ۱

 ۱ هر او ےنای رارق“

 ےس بک ے ا اشرا تاجردود ےک مارک اس اهر
 را لب ےل ت لوت ںوہج“نولڈ لان وقبا م” لپ
 کا رک لوک مای حریفان ©.



 آر هرات عج سس ۱
Eےن ےہ ھر ے ی اک رم عدس  

 02 تبوک ںی رے ۱

 ۲ ی در ادر تره تی لا ۱

 ٦ ا :ےاجرفظح ال تت زورفا نا

 - هنمیفلا باخصا() رک ۳ شرک ف
 نوقلا۔/()لامشلا باخصا ا امتشم الا باص( ۲) نیمی باخضا ای. ۱

 . ساید نت اد لانه ان یم و را تان

 لی اب لام هما نت ءاتغشملا باحضا لامشلا ب باخضا

 فیہ ۱ ید یا باحضار ن نوقبأسلا ۱

 کک گا اج یک نر شر چ ےک ںی اپن اد گپ نت: ںی لامشلا
 رک "نوبرقملا تکفل و۳ ان تی یکن اروا و “نوا یں ووو

 ۱ ۱ _ ےن او ناک ہے صفی چپ نخ برقی ناو

 _ ںی ےل وذ ےن اذ ےے اپ ںیم تشج اج لم رخ وا ایگ ۱

 ڈو نیلوالا نه ةلث ایگ امر فل ےک یکجا نیمی بناخض ۱(۱)
 -نیوخ لا نم

ATOنج رکن نت رس ج هل رز  

 نم ةلڈایاب رن ںیم ےراب ےک ہا أنوقب اس درکار ود کی ےگ ںیہ اج سٹ

 یت نج جل ےک نجہ۔ ںیہ یل ٹا سی ےہ ہے یوہ
 یکم ھی کے نج ںیہ ی ےناج نب ےہ سڑک رورض یھب رتو ٹک ٰ
 نم تا ا ملت وب مس



 ناضمر روت یف نآرقلامبوضت

 ٠ شقا جنس ره اد تردی ےس ںاہی ۱

 ۱ ٦ ےگ ںومے وں 0ر ۳ ارواهدایزتس

 ۱ ےگ ںیہ تب یھب و20 7 ڈا تہ ار “ نیمیلا باحصا لج
 ۰ک (نیرخالا نم ةلثز نیل نم ةل) ےگ ںومےراس تہب یھب سش رخ روا

 ۳ رقابت ید ی ایر کن وقباس نج لا >
 ۲ “نا قم "ےک رک لا ےس ںولاو نب لامعا “مان سیم لول اب ںیہ اد شی
 7 ںوہ سندی ےس ںیم نکا "ااتیرواهچ_ایگ ادرار

 ۱ نت )_ے سفت نم هلن تیلور وا تایضف یک اکہ اسے ا تے ۱

 5 یو اوج ے ہیلع فول نولڈالاروا ےہ ارتب نوقیاسلا سی ورک تی

 7 رجاهملا” روا ےہ رتی ار کل رتا سے "ناسحاب مهوعبتا نیذلاو” .
 ۱ بای نیشن نایک والی راصنالا و

 5 امر ایام ف رک اک ن ایا لا نا ے ا ٭ ارب تی آ

 اترا و« بلاط ےک یئامم ےس لا ئوہ ےترکرارقا اک انگ سا هو رو ۱

 ےن ةز ےس علا پ آہ اگے ام درک اعم بیبر رک ایا رف درع ےن

 a کرہ یک اک ادادہ کیدا نا

 یضناکرارضرچ
 یی سس و سیم -

 اما ےک سا اھت یف انم رخ ع دلا پای اک (اھتاید لک ےن ںوترفرعب ےک تداہش
 ۱ ۔ و دعا ک یارب ےک اب مات رس شی ءابق لک بطن دم ےن لوقف اتمر گن شد ۱

 ۱ ای ےن ہدعواکے نت رکاداز امن کیا ںاہو ےس اب روض ےک رک شوری روا کر یھی

 ٰ گی لا کروا که ابو« لس ام تی یداوتسا وکرم حر سارا تر رقم
 ۲ ۰ اچ آرم ڈال ست ی ۳4 نادا ےک مزا ف اغ وار



 يا... ھر ج ۱
 ےک تاب آر شویی رو لاج رعب ےک یک او ے لو و رز لت 7

 ے ارن واک آ یکے شا لب ایک علم ںونابپ وجے نشان حلر

 رج : لی کد راه رص تس ںوناراس سر ہک امام ثدامشرا ے سو«

 لاو گپ آ از حس یاب ےک ےک ے اڑ روھ روا راثتنا یم ںوناراس

 ۶0 مس مار انچ رواایا رک ا لا لو ےن ۔ںوہ دے ٹک
 _ے نایباکرارضدجس یا اا٭ا۱*ےرہکت یب آ۔ الاڈر کدو اند تستر ڈا( ان

 ٰ ۳ رب سم ودنرثلا
 ورق ےن اند لا سمت نایب کل زن کیا ااار ہن تی

 ے تر 3 ور رز کن الار اب ورک ےل یاب” ںوٹیکر اب یبا رکن اج تست ۱

 ۱ یکن وم جیب زچودوو-ایلرب تل ےن یار انچ اھت نادر رفا اروا فناو ۱

 ۱ ۳ نم نوکن کیم لړی رت ےل دب ےک تنج لا شنا لا (۲ )ناج() ۱
 ےت اسوہ لب ںیہ ے ورک ل لب ال ہار کلا وذ ہ کے ی تصالع یکن لا

 مادہ مات ککتممارق ےک ٢ے لار وا کت ادولار و ےس ددب ۃوز سل
 30 ا رقواشرا تامفص ایکن ارب ۔ ںیہ ادص اک آس ںی

 ۱ .... او ےن رک. ود

 - ںیہ ترکی گدلنب یشا

 -- ںیہ ےترکاو ار ش اکیلا ٠

 مدح 4م حر رے س_ زی عطروایرم اب کں ولاداتد

 ..... ےک اچ کج ےگ آے دلا

 ہہ هه هم ہا



 پیت ےک کھ ست ل ے رکی شاقح یئدوردع گشاد ور

 ۰. تعن میک رفقا ے ےک نیکرشم ۱

 ۱ ےل ےک ںویکر ےک گرگ تم مارا یم ےساا ۳رتی ۱
 _ ںوہ د لوک رادشر یر وو بن اج ےہ ایا دار ےس ترفخم ے او

 ککے را لا یتا گام ترفخم لیک پ باب گرو راک نیا ےن ایا مکا ربا
 عروسک ا رج )ےک رم رعد ے پاب سم اراک یی عو اک اکا امرمش رثناُخرا

 ٰ مارا بج گیاه سا( ےہ ا سن سم
 ۲ تن تا سالا ےن پآ چ ناک فا پاک وہ ایس

 د + لوټ تین
 ۱ 29 اجر امنا و نم جاہ نا ےن لاقت لا ےس اے ر تہی آ

 رتا اڑ روضحس ویکی وجودم

 نم بعلت رض ڑ یخ( سیم "برف ظح الم یم ںوازکی کی ا ترس تاغقا یکم )اید ۱

 5 لود رن اوج ما نب لب تر روا هیت گر نکم ہر اره ت رت: هل کیل ا
 ۱ ۱ ۔ے نایک لوت کب وے ےگ هرس سو« ٹاپ رش ر

 )ضس او ازالو یا اوس تام کج ےئل ےک تایقاو یخ )

 5 ترس تو یو و پ 5

 ص۵ ِ ۱ _ے یکن ی نر ولايت ۱

 - تاضق یے ر فو رص یم نس دلا ق ہقتتوادامج ۱

 ۱ انک ضرب ) 2 ےک ہل تما امام رفد اشر شا ٢۲ر گت یب آ
 ۱ وک ا ےک رکا ونشو عرش مولع تع کیا وا شر یراوکداھچ کس مز الا

 893892 ۶خ کوک لر ےرک ھا مس یاس ی 7 ١



 .ناضمر روشی ف ںآرقلا میشت

 - اپ لات نزا شے رشاسے لا نا

 ۳ بیا حج

 لا شا لیج تافصدنچ یک ی نا لوس یش ناءںیہ یت آور یر

 ےن دس ںیہ ے سید ی راہ @

Koسم ے لوم وے ترش ں ییا فین ی کراہت  

 7 ںیہالنج یم پ زلال راه تو ہہ ھا

 - ںیہ نارد شب ناییا لا ۹
(EI WW...پآ زوم ےس پک رپ  

 م کا ےن + ںی کد تب کیوسک لا اکرم هدر ا
 ۷ل ڈاک قو کت اکر یش ںیعے کت او لا ایک ور یک ۱

 ۳ ما ے را ین شیر لت 1 روع

 و م السا لئاروا ت AIS اسر وريح تاب 1ٰ ارتیا یس ول وروس

 ےک ٹینا کای روضت سیم ا٦ سکت یی ہں ںیہ مت رم ناپ ےک ماتا رفکی

 لر رو یک حسب مرک (۵۱) نوایکاےرایتعا ےک لوت بتر روا ے ةر یم وس کا ٤ رکن آم ۱ رر 9

 ۱ _ں+ ےے۳۳ و رتب ۱۸۷۱ تامل ٩ تام رار باروز

 نارا لاتر :ۃروس عوضوم

 تلارسروریح ولے جم کے رم ید ماسک ویروس کل عروس : :طیر ےس ِة ار وس هیشسا اسسا ۱

 بی جرم سا ےگ 2- اف نا ےھت یری پتے باک اشا اک تمایقروا نر غا

 ءدیدہت اخ ہدامم تابا نزار نر ت ایا تلا تلا تانا لا دیح وف اما لوا ںیہ نشاضمدنچ طػى

 باوج کت پت سا ںیم نما کش ادا یم نک لوا نومرو سن ش +
 سن ےہ سا ان نوم روا زیاد اقروا ءاز سوا ۳ ےک ارواب بیگ نام نیل تلا

 ضم یت ) ساز لپ روا باوجاکت ات تار 7
 سکس ۱

 سست



 زا سیلاب تا اکا پآ هک تن

 کپ ۲اے را زک یم ںوگول نمي لی ویب ےک ےک دز ناپ آ ےہ
 تاک ن اروا داوا پآے ن ںوگول اب هی ہت رن یب ؟ی بیع لول
 روا ےگ یکی ایا و ایام ق توت کو ےن پآب ج دوا ادم رکو دزد اید
 ۱ کل ےرامف اھت لا و ا و ری
 ٠ ییا اندام ںیم کسے ہد امر سس ںوگول نا ارب ےس
 ٰ رم یھی ےس

 2 5 ریسک کشک

ST,و  
 ا اک ا اک وم ہص ٭ دی سس بل لس ل × دو چہ ےسج ان E × جم سا و وس ہلکا اگ ۳ سحر EE ا نئ ry سک r تن i E یو دوش اگ

 5 (ض هر اعئل)
 ٠ يقرر جی ی ین دروس یا ۔ ےگ ۓامرقرکذ شہ ارتا ےک رافکن اضم بس
 فرم ل اہپ ردا اے نوترف فلک راک اہد زی ءاک نادا لاب روا تر کناری لاو ہک

 ۱ ۱ یر وس نفر نایک ا وسا بسی فست ات ےس ںیم ۱
 ٠ ایمر اط طا راو بسا گلد 4 | چررس

 5 ۳ تر می ترخ کیچ مور ا ےمس ہجو ٠
 ۱ ۔یئگوہدرتع ان ےس مان ےک دوس

 ۲ عبتاو" ھ3 “ےکحلا باتکلا تایآ یلت" کوو ۱
 ` ے ر ر طی شل چہ دربار اش( تی یخ ےس کپ ۃروع) یل الا “کیلا یخویام
 ۱ اونما نیا نا )٣( ان ءال نوج رب ال نیذلا نا )٣( اًبجع ساتلل ناک (١)۔ۓاج ذاکر دضوم
 نم له لق )٦( اتتاي مھیلع یٰلعت اذا (۵) تادیبلاب مهلسر مهت ءاج(7) تخلضلا اولمعو
 هب نمی نم مهنغو (۹) یرتقا نولوقی ما (۸) .یرتفی نا نآرقلا اذه ناک امو (ع مکئاکر ش

 و اولتقامو ناش یف نوکت امو(١ ا)ةظعوم مكت ءاج دق سال اھیاای (ا ۰)هب نمژی ال نم مسھنسو .
 ۲ نیذلا ایقرغاو (۱۳) حوت ءابن مهیلع لتاو (۱۳) نوقتیاوناک و  اونما نیڈلا )۱١( ن نآرق نم هنم

 - یف تنگ ناف ١( ے) یلموم مهدعب نم اتعب مٹ( ۷) سر ہدعب نم اب م(۱۵) اش اوینک ۱
 لث )کیر ءاض رو( ور اوبذک نیذلا نم ننوکت الو (۱ ۸) کیلا انلزنا ام بکش ٠
 ۱ کس تے ج دف سال هل( رس وسم ا ی کپ ۲

۳ 



 بج رواوہ خلک ۱ے یخ ولے آ ۱ جا اوہراوگشوخ وا یڑ یش ں بج ءے ۳ ۱

 تو لادن آر ظن ت کاج یبا ںیہ وا ںیہ یی کوک یوم یک او

 ےک یول تیباہخ روا ںیہ ےتاج لوجب ار سس راکت ےگ روا ہے ومت بس ںی
 رور اکے لرد« ےتاج گل ےنید ںیہ اوگرا ورانا

 کنارہ )نره رکے نم زلاتان وا جانچ رادار
 گرنزوزوررنچ یک نوے وتی یت اک تراش پا اوونیو اب کے ای

hens3 موج ےن آل اپ ے راہ  
 ےہ گضراگ

 ۱ لاش یم ۱

 ےن نیز ںی ارب یاب ےن مکے ہی ون لان گ تراک اد
 زہ فرطرہ بج ایاگا ہر ےل ےک ںوردناج ےراہمتروا لای رے ے راہ ۱

 ا " راکت ار کام اما ےک سن کل 1 ےک وم ریما او نٹ وا یب رداج

 ال ںیہ ۔ ره oko کر وس ۱

 Fs رم سر سب و ایا زی یس
 ندی ادام وے رکا رخ ےک وھی ے راہ توا کک لکسوس کر

 ۳ رخ ور وا ےک ورم 0 روز کیا اد ےرجو کے ریڈ راج ۱

 ۳ لا اگ 11 گرنب یراق کس ماگ 2 رک گیرم

 نت رگ نآ ۳
 نیز روا ںونامس آن وکں یہ کں وا ےس ناو ب آر ار

 (ناسا)هدنزجام 7۵ کو رانا کل ام نوک اے اد کز



 5 روس ماکن وکروا ؟ے ہٹ وکو درمے ایان نوکر وا ؟ے اپ نا ےب ) هدرموک

 ٠ تو لگن رک ترڈرھچ ےک ایر پآ.....ا .! دلا کے سا لوبو_ع-

 بل یہ ایکرداص ےن یا وس ےک شلاہکے ینہ اڑھگاکی سن آہ قی یار
 1 اس فرط ین لا بررواے انک 3 رتی“ کوب نکا میشل اس

 ' ےک ںاڈاہ ںیہ ےئالانہ ےس کہ ےک مترگا ے اترکن ایب وکں وزچ

 اش ل۶۴ ای امت یرظ]لیڑاع
 ۱ او الارک کی یخ ےس یک اوہ ےس مر وہ ےک ارم

 RR ےک ےک شرج زارا اچ ںیہ کاری ےا ار
 ۲ لزوم قاراپ لر راد م3 ےریم مح اک سو وو ہے رر کم مو 28

 ۲ فہ را 6 ناک فرط یاو با وج ںیہ یھب کیلے ںیم ناچ بارش

 5 ۱ نر قوکں ور نا پآ یک. در کلر نامیا سم لد نیک ںی .:

 و ترک پآدواوکپ رکاب اب یھی اوج ںی سا کل ھی دوا ؟ےگک اس
 ۔ رک ورنا ےہ اوس آ ایک تھر شتر لوک تب لطب ںیہ تی کت الاک

 ٦ ںیہ ے کمر دوخ یکے نب اترکس مهسا گرما ۱

 و لک کتی هاو ٹرک یدامف پ آ ارے یر

 ۲ ںیم کرسی ون کے آہ عو وو بج رصد کیا اکہ ورکر ۔ے ید لا تو ۱

لا ما SLL کک کرے اروا
 2 ا لاو بازم بجے ال نامیا تنو 

 ٦ ۱ عن ابتلا پس لار تسدخ کتب 5

 ۱" ار زگتتو بجو+ ےل نایاب ا اکے اما ںیم باوچ ۱

 'ثاسا ایا ارت ر
 ۱ ۰. راے فک اپ



 سس تا سض -:یئارف ا اتایصون اچ کرک

 ٰ فتو وہ مز لواکن انار کور ںیہن ٢ك':ہظعوم ©
 ۱ ہدعو ہہ سیم سا ےہ نم نٹ تیب کت ظعوم کک آے لڑا مرک ن آر ۱

 ھتاس ےک ایم اکو الف یش تو اند <بازع متاس ےک باو ریو ھتاسےک

 .-ےئاچجوہ اپ یر رکن کس سو رد الا اکر یخ یار دا یھ اک اج

 کءافشو تکه وا الع پ ایم اک کل وب ر ایپ کل ولدریجش نر : :ءافس ©

 2 اکیا رکن مارک رس تب ری

 ۱ ۔یٹامجایوہ ی اعور۔ںیہم

 ۔ے تیارم تمفص یر : :یده 9

 بچ تر تار ةمحر 5۹4

 ۱ کت تکی مارو عا لوا ۱

 ۱ دلا )لا ءایلوا راے یکوہ او تنا یکن ءابلوا ے۹ سکت یب ۱ 2

 كاا بای :E ارت لاک گرام اوج ںی هو(تسودگ

 نا تّبخفوروا تو کرا ںیہ وک ںیم تر روا فوخ یگوکس ام ارم ےہ

 کل ایزودوسروا تحارو نر یا اند سیل ےے اتم ےک اہ کے الو« نام یک منی ا

 سگ کت راشن ںیم ت تر و روس وب تداوم لو( ا

 لاقرغلموتیک کا واتح
 اکیا حر رل تر ضحتد حب ےک ےک اہ رف نایب دیح ور اہ کیا ل تاب آدنچ ۱

 ورنعو تل یم موقارک اما لرول تر ایام فاش اصق .-
 ولوم ےک آى هدايز مکا ۔وہ ےک جوہری دا آسا ترا ںوہ برکت رعیت :

 2 شاور زکر کوم جت امان رھپ رتا ے ر یم لوہدوجدم ن ایمر دے راہ

 ے ضرر کر بلط یر ورز یو تی و یاس ےن ۲ و



 ۹4 ۱ ۱ چ رس کا سذ

 ۱ رزگںایدصوھڑاسروا ادزابے کرش بج مکا اگر ہک انچ
 ےن مہ, ںیہ ےتامرغ یلافت ار وا امر اعددب ملا ہیلع وف تر و ںی

 ںیم یش رک ں ویا ےک ناروا وف ےہ د ڈوب ےس د ےک اپ ےس ناو نیز
 خو ر در ا اچ ارکراوس

 7" ا ی
 ۱ ۱ حک اذن کا یوم حر یا

 رکن کف انچ تاون ںیم اکے ںوہمرش یت نا نی ۔ایاگل نریم اکے لام رک
 3 کور لوجوم ی زلف کون ورق لازم کمال امتروصف کا تربع

 7ّ نیا یوم نکات یک | سر سد لای دی وڈ ہد بج اپن« کال برما مک ۱ ۱

 ےک وت وس ےن ا ؟ ااا ںوہاتال نیا برے ول رسا یو
 ناف لس ےک -7 دیگ ک الہ کب وڈ سیہ اوا اج اہراڑ ںیم یا رک

 ۱ 5 _ےووچو مت تزوصیکی JC د رک رہ اۃد کک كا کنی ریال

 1: مااا اک تک ناروا فلا سا ترے ۹۸ت
 5 لاک اذ ےن اتا لب بام النار 3اھ د ےت اذفعاکشا
 ۰ ۔یگںوہ نایب ےک آت الی ید

 ۳ یف و ےس” بت طاسوب ےس فرط کلا
 اک کاکا یم اشرا ےک ر کب طاوکم عو ہیلع لا یک وے ۹92 یآ

 ۱ ناموس نانا گول مات نے در چ بر

 ٠ ںی عع رقد ریز ںوگول پایا ین دم _اولیایکل در روم نامیاوکل وگو ۱
 ۰ قوم ےس نا رک ااو ب'

 ا کک ی ا ی س ڈا کس کک



 تمام ون ںی روما یوایدرج ل٤ دا ام گولو لب ںی روا فی سوار رم ٰ

 س تاب رنج لا ب2 رو ران م ایک نقی سی ےل ام ےک ند نی نکالا 7

 2 اول _ کے کو ۲ ماشا پ | ارے اار ۔ے ای کبد سیلک ۱

 رب تدا ای ںؤادخ نوچ نا یک نکف اص توب ےترکک ش من نر
 ۱ ہہ اترکت دابع یک یا اول سیم ا یا مینی درک

llc ۱کف دہ کے روا لور ںی ںولاو نامیا سم رک ابد ےک ےن تاذ یا  

 کے ساید ےک ےک اروا( لوک ت زر ےس سش نرش روا ںوھکر اسریسْنررفرط

 وہ کش ذ ایک( یا ےن ورکا نویکے رگ ارب وا ابو تصاکروا یا وس ےک لا
 ہٹا گاہ ا امرفدی۔اگئاچ وہ ملاط یھب ےس ےن رکا یا اپ ےہ میت گپ وا اگ
 اطع العب اپ ےک ہو کار وا ایکس اچ ںیکے لود اے را فیلد لپ آی لاھت

 ےاتپاجوکس مج ےک 1 لورد اترو اک درت نت وکوت ام ٦

 ۲ ترے اہک لد ۱ رپ ۱ ارے اکا اار رم ۔ےےہ اتو زاوےے لن ےل

 یہ سس اک سمت "تا ETE ند سلا ےن رایت فر

 دیگر 2

 کیا ۔ےہ تر وہ مور دو رون رغ سا سس وم راگ ۱

 لاوم«تایآ ایک” چ کک ن ای تستی نا تم تایآ اب ات
 ۔ےہ باتکم گے ر اپتتا ےک ناشر

  FE arrوج  FEرشک.  E FF rاک.  Ern EEE EFE a irê Erêروس ال [

 را شه ی ا لتا ر 0

 ی ی یر :طیر ےسن فن ےتہناس

 سانت کار اک دوسرا اھ نی اک پ لادا ن اطبخ وا لوسرو ن آم تیا
 ۱ ساز اکڑ یک واودعو ےل ےک لود ۱

oT ہے e ` 
 لاا س ل وے س ۔ یہ ےس



 ناضم۔ رو يف نآر قلا میشن

 ةباد نمامو (۱۳) هراپ ۷.

 سرلا فو نمار” لگ د لی ےک سئاوکےراپ یب دا
 کت ی ایا ةباد نم امو''ےس تب اتم ےک “يفر هللا یَلَع الا
 1 1 26 "ےک ےک ف فسولا سس بدم یس مت عر وک ےک روم روس

 ۔ےڑاوہالیگ

 نم جور( ضرر و

 را بانک سعاطا (۳) ںیہ 2 نام یقافنا کینہ لب تکی ںی ب بس اکب امم
 ۱ ۱ ۱ ۔ںیہ تا تلی ےک رطح حرر ےل ےک ےنانب زا ےل ها ( تن

 7 ۳۹ت آج ںوہ بان یخ زا ارد شمع باک اسے نا ٣۴(
۲۳۲۰۳۳ 

 ۳۳ت ۳9 ںیہ وا اب دیح و ر :ایم ںی رکا

 ۱ ب فرط یر حوت سا( (۱)داع مو ہم قو لا مایای یک نج سش ھر عون

 آے د ںیہ ےتوہ کالب ثعاپ اقا( )لا ید تک
 3 وتو ی2 ےگ تار Dp ین ںیم + 2 وار

 ۲ کارش 72 سیم ٣رہ ںولر
 ٦٢۷ تی آں ے ر تو فر۰ ست



 نا شرور

 .os ے۹ا تی آے د۔یگوہ کال روا( ۱ ٠)

 متکی یم ے نا اک ا مایا یک ن یم سرم وکرم

 ۰۸۹۷۶۸ آکر ۔ے کوہ کال تع اب ذات ۱

 دیح تلی ا تک یکم السلا اع بيش( ۱)ا م رک تر راک

 0۸۸ت ۲ےک چین ایبنوہ کالب ثحعاب ےکر ایا اک موق(۴) ۱

 ےس یتا وک مر کن وحرف ( )لنا مایا یکن ت سیم ۹رب ور

 ہدشدابرب مات (۳) ۓوہہ نت ںونود حوبتمروا حیا ئل سا (۲۰ اھت اڑ وت

 ۱۰۱/9۹۰92 تہ 1ے دات ی ریج ٹر اک زا مج اک ں وموت

 ناامنی و نیا یھی توگو کپ آ(1)ے ٹا رن ار وک
 ایکس یک ر ںی د اعا یا« ر ل قش ںیم تدایع کی اھت شاب ۴(1)ےگ

 ۱۳۳۱۳۱:۱۳ تہ یکم کر نک کان ۱

 روا باوخ کما ی تل رح شر لک تولة - ۲

 ر جب د+ےہ نا اکای زار فری یتا کم السلا ہیلع ب وتعب ترفحح ۴

 اک اروا تس اوترو یا یری یکم السلا یلت تسول ترضح یم رر ۱

 ۱۵ء۱۳۱ تہ شک و اوہ نایب بجا تابایخ اقا

 ٢۲تب رگ 202 اک اسلا لم ضا ترک اا ن اتا سش مرکو

 ضس "وک السلا راع تسول ےک تارب تومشدوجواب ہکے لب رس ور ِ 

 ۳۵ ت آے دا کاخ لب نوا ابا راس
 ناتا و ک ترخ کالا ع فس ترح شر ٠ ٠

 ات آے ید ےہ
 ناتا اڑ کیا ااکت سار فایکم السلا یلع فسیل تر تن من رو ۱
 ۳۹۳۶ تم ا سا



 »لس . ِ

a 

 نانا ایفا 6ے اپ ںیم وہاب ےس ٦ر سمت یب [ل روم روس

 +ےاملے ترم خمس ےن دار لم اکی زور راز تر ےلاو ےک رپ ناش ز تیمم ۱ ۱

 5 کوب لوس پک اپ ےک لا یزور یک ا ےئاج الچ یک نک اہ ہد ۱

 ۷ گچ باج ؟ںیہ 2 لوک سای ے ویر و ام روا نالا ے ترک

 ۱ حر رب سجا اب شکر رک کتب ج ے کک تو کا راد مک ذر

 ٰ اناج ل اناج وہ ترغب مه ٹوچ ی 2و رو شارما بب ما اکیا

 ا تہ ا ار ط یا ےہ ات اج نم بیس اک تو

 یر قیس کن اناروا تررق ٹا

 5 ارم نایاک ترقه ےک اقا هرم ۹ ۱

 ۱ نی زروا ںون ا آ بج ایام فارییپ سیم ور وکن زروا ںوفامسآم اھت اچ ۱
 ایگ ریپ طی ےس ںوزیچ نا نا نقاش اک لا ی اب یک ٰ
 ۱ تاب تل نگو نا ( رکن دست یا یک اینا ہدوچوم) ۱

  تناقولا فرا الاد ےناجایاسب ہپ نة ہک تر رستم لا اھت سید صقنم واووخ
 کسر کر وت سیم ںوزچ ناروا ےرکل کام یو دت اف کش امو تاب لا نانا
 تا ا بس از چ ورک ساعی اک ت م ایت نیب رب اپ ی واب د ےس ا
 ٰ وت ںیہ ےس پر گاہ کں و ےک ال رپ ےس ںورہکروا نو لاٹ رک کو داج

 ا متکی یہ ےتامرف لات شا ا اج ںاگں وک ہو ں ےتاردڈ ںیم ےس باذع کن
 ۰ دوم له هستید کبد یمن او

 ل

0 0 



 نگار ےک مج لیل اں

 انا اک روا 1۹ تیا جول ۲

 ےا رکا اہ رف ےن یھت ڈا رخ اب ءایک اتم اہ اک ں دختر وا یز تعط نایک
 ر کیا ےس شم وتمر د ٹہب یس هوم نا«. ال نامیا کول دنچ ج وف

 بآل ںونے او اج سم ا کیا بال اگ سیر تار وک
 وو ح وت رضح۔ ںیہ ےک کل یف اکے نرکق رم وت ا کیک تماس
 اپ نوم نوک قان کے موتر ایت انار کب تہب ہلزنم نیت کیا ےن
 بیک تیبا ےن دیا نیس ای درس تلف وکیل اه اید جد ےس

 ل ع یمن ]سبب سس e طر ٴ٢-



۱ a 
 لک ےہ اک اک اص اییاروا یئارکف اص شل وتن ےک م قیا ےس لب طا

 اب ےس نیز کش روا ےگ آر ظفر ا آ ےک با قم ےک ثلا بج روا ایدارکف افش ۱

 و لٹا عش وت وہ مکرم السل ہیلع روا چت وہ ناپ ے روتے هلو

 یک لو امنا روتاچ وج روا ںی اوہ راوس سس ق ہا ےک نشوم مات روا لاع

 ڑوج کیا کیا نادر یاد ڈک رک ناک اگ خن ں یب ےس سم تای رور

 دا ںیلرکراوس ںی ق یک
 رس یم یکے مااا روا یک ند اشرا ےن وف ت رض

 ` بازع بج نام اھت اتوہ بایت مکتب یھب ای اکے ںاہج گج ہد ےگ ہم
 شاب ری دش یھب نابسآروا یک لیا ناب ےس فرطرج یک ن مز اوہ ورشا

 نل ای وی کن اروا تقای ماا ےک نیت ےک یا ں ولے رشح زا یوم ور

 ۹ تش واو راوست اوہ الم ےہ ںوکر شوج ناعنک ایا رگ ے ےک آس یت ۱ ۱

 ۱ وارا اے را امی ٤ یدژاو آے ا ےن اکا وتو ے یر رب ۱

 روا اھ قاز وکب ار ےک لا یھب ا ےن تن دب سا ہوم تست سکس ںورقاک ۱
 یک ےن ہتھ ود ترضحح۔اگں اہ مچ ر ژاپپ ںیم برگ رگ آ ابا اگلے نس
 رو یو ا ترامع ی وا یئوکغ آهو شش للایخ سب یب کا گراد.

 ۱ تیام ییا س لاع کادو اش تاب ےن یی ناک اتکا یم یکے بازم ےک

 هاب ناپاک حو ن افوط کے سم تایاور یر اج ایل لے ےن از تورت
 ۱ اپ ےس اےک ایر نر گپ ےس یٹوچ یکڑاہپ ےب ۲

 ۱ ا (نآرتلا قرامم)_ایگ ۲

 ۱ کز اتاک اف حر ط سا لاح اکے تہ تشک نانو تک
 5 یت رکا ناپ ج ےن نه ز چنانچہ مت یھب ونام آے ا ءےن لایک مک ۱

 ECE ھر وا الرا ار رتا تا ےسا
 تی )ید کیس



 نزار سوسیس ۔'
 رک اتم فرا ایکو روپ ما اکا دوا یم یقرخ کراس م ٰ

 مرا نامبا لا وجوه ںیم ۳ وا ے را رو ترزضنح یر ا اجر لوچ

 (فراعمو یر فو یر نم اھکر و زور اکے ارگ ےن تاتو

 ےس یے ام مک ےن تر کیا و بج اردو ےک ناوم

 وعو ےن پا شاع-اکی نر ٹو اگراب کلا ےن وف ترضخ اھت یدک
 یب اکی کے ر موج انبار یم اگل ایپ ےس نافوعوکں ولاورھگے ریت شرک ایر

 و لیا ےک پآ ۱ کلر وے امام خ ےن لات خون ۱

 ےرااب اے ےک کے ہا رپ آں اچ لاک ا کوک ارش س لاع

 . دلومد گاو س ںولہاہ پ اک 2 رک ری ںیہ :ںی کل اوس س

 ماجنااک روا رس یکداع موت 2
 موق برگزار و تر ےس ۵۰ هرم آر حب ےک ئاد |

 ہایڑارحخ کپ آے موق ںیم باوج ےک ی ین بآ۔اھت ایگ ایک فرط کوا ۱

 زام رک ایر س_اپتفا ےک تعااتو توتروا لوڈ لی ول اسج یکرہ اظ مو ۱

 ین رب شرم ی زومیسج کرش نیا یم ون رت
 کت ع اشارہ ےن تار انی کک ولس اوران تاہنے فرط یک وت

 م ںوہ ازتب ےس ںؤارخ ےٹوھگے راہ ہک ایک ں کا سیٹ ظافلا کو ودرب ءان

 یخ حتاس ےس س ہللا سور ایه _ وا اکر ووم ےک اکر ےک ارم رکا تب ےس داوا
 11 | روا ارو ہن لاکر رپ سر ے ںیہ ا نیں بار بضقے رثلاوام وق ۱

 ےن سج اوہ لزان سیم تروصایکن اقوط ےک اوہ باز اکر لا تے اتے ایف

 ڑا زا اوہ رتو رر وتاج روا نانا اید ڑاھکا تیس لو ڑجوکں خرد روا تاتاکم

 رک ےہ دارو کاپ کر کس لا وروا وچو کں و دنلب یکن اس آر ک

 ی ۹

 ا رہ ہت مل تست تا یس توت تست سس سس مشک میت ھم ےس یس رسک دب رہ ہہ یہ دا دا تست ور ور ہں ہہ سس یہ ںیہ ریہ ا ہر ا ںی ی ےک ےک ہں وہ )تست تی تست تست



 ےس جے مس سک دم ےہ ےہ دہ ہے مس ےس مج ےہ ناشر سیف نآرقلا میرات

 ۰. "سمت قت عام

 مانا اون مو

 0911 رض تای روپ ےک ہت او ےک ا ووہ ترص

 یکے نوه ےگ چ فرط ی “ووش خراش یرتود یراع موقوج ےس ورک
 2.۷ نامی طرش کیا ر دا ایالطچجت داع نب ےن موق ید توکو یکدیح نوک وق ییا

 اطلاع یکل اس سد ییا ےس نا ےس اسے کہی اط رشم دایکم دعو اک

 نرخ ے حدود کل نا موق کراس ےج ہی خم اسے رات هو ی لم 1ر ۱

 3 میری دوا ایدرکر الط ےن ہٹا گا ہو کز ام شهرک ایکر اور لی | ن یا اص
 هر ےگ واحوہداب رب و کالپ بس روا اکے آب ا ع اکشن م ڈے الہ نام

 قوا نااطم ےک ارش مد رکن لاک اے اےک ناچ انچ ےک آن زاب ےس دض یہا
 من یک اا ودر ارت ناصتفوک شا ساک اد مے اتش ہہم رہ

 زط ناص تبرضح ایکار هوای ےن للاریشانچ ۔ے ال یگ نامیاروا چت
 زاوآگا تسر یا اوم وت قاب روا الا یول ں ویت اے اد نامی اےک ناروا
 زوال رب زور نت ےک ےناج ےک کوکی تا اید ارو گا الب ےل رۆ

 ۱ اند یر اس سش سی کلا رج ترضححددایگایکک الہ سا چی ذ ےک او ۳

 تک رش ترا ےس ا خرابدو بلق نالا یب ہدایزےس کک لوک ۱

 ۳ یو یس رو ورا انچ ےھت

 یخ ید زفر وار ب 1ی کں وتشرف ں ام ےک ہن یل می
 ہل ا کپ آے رکےت قمار ترج ےس ۷۹ مت تیک ہہ
 لر ےک وہ ھ ڑ وا شانھت کد الوا ںولوو۔ گو وا لوک 6 هراس ترم

 7 ےن نات شا کت اچ اکی تل ی ریما وکدالوا بار ہاظب ۔اھتاوہ اکر ہر مریم .
 9 یاعاا اج یکی یوا یر یکت داد ید ناع دیس ذکر ا



 ارن مسلح

 سا ےس آن لک فانا کوچ شرف ےگ وہ اد ایا ب وقع بے شش

 ارگیروا یورک دریز ا اننا یک ناک نامہ اع نا ےن یل مک ارا

 لب ےہ کاب ےس ےہ ےنامکج ے نج رف کوچہ ورک اھکر ال ےم ا رکن وجب

 ۳۶ فوم نا رم اربا-ایامڑب شتاب فرط یک ام ںوہنا مل لا

 ۱ بج واں وتشرف_لوم ےن آے شید فیل نت ے و مولعم لا ا

 ںی فسا تک ت خاضو وب مسن ۱

 ےنرکا طلسم با خم مو یک ایا طولت مع وو اج ےک ۓمیيٹراٹب لو الواو آ ۱

 بج : ںی یر نرم ےس ف ٹوا هدر راس ترشح ںیہ ےگ ےک ئل ےک

 لیم ےئاھڑب ءیبدہش ترورض یک ہو ول نم 2 شرف س نانا کا اوہ مولعم ںی

 برو ؟ یک ں وجو الوارکوچ ایپ ںیم یک یک وا نیز سرک یر فن دو

 ؟وہ فرب چہ فک لا ایر ب اوج ےن وتشرف ںیہ ےھ ڈوب یر وشےر یم

 رق کی اقتدا رپ نادناخ سا کوہ یگچچرکی کہ رباشم کت ردت کا دا مت
 مولی وہ حا کنی الا مارا با “ےہ کر و« لات کرب و تھر لوھ
 . ےام رٹ یک ان دنیا یورک( ارور لراغس یکن لا ےن ایلیا می ارا مو گالہ اب

 کس میاره آلد مغروا لاو لب مارک یہ
 ۔اتک لپا اج اشا بج لیدر

 ۱ - باطاک ایا2 طول مو
 طول تر رطح لع او ےک لیہ راہ ںدرکوہ شاور ےس ںاہی تح رہ شا

 نیب ۓئود ےن سج ےس موت ن الغ ہد یگ اند مو یکن لولب یاس
 تب تل ںیم تط الغ لار روط یگ اتجارواایکز ا آ اکی رب ےس ںوکڑ الم ےس بس

 7 یب لوک عر وا ےج روتے لار ۳ یت
 تخ وبه وہ نا نوا ساب ےک یا طول بج ےک لا



 کر ہراس دم و رت نالا
 ` ج) 7 یک یا طول ترشح ءےھج ۷ ترروص یکن وکیل لر ےہ ےتروصاوت ۱

 ۴ وت ون کا وام ورک اپ 674 روک وکر وصل وخ ےن( یگ n لو رفاک

 ` یکن الام ناشی ویلا ول سہ رطح ۔ےڑود م جے ناکم ےک طول روف تف ےک
 ۳" کن زکر کنم ہد ددا ےس ال فیشن امر کوہ هد دهه ےس تای
 ۱ «نوم اتبد ںی اک ےر ہمت ل ایکڑ لب امت فحردا هم 0 یتا لم ایام ش۔ےہ اج اجآ

 ٰ اک ےک لان
 ی اب اب م کے شان چک
 ۳ رادار س رس مو لو سا کا

 ا کت _ یه ےل وکو زاورد روا اتت

 یت یر یب یر سو

 ۱ ےر فرط کشا نانا مچ ںیہ د لو زاورد پ کا کر وا ے و٢ ے کر کا

 اکب ازمون ا مچ با( ے لاش یب ج سرر نا )_ ںیہ خر ےب
 - رے اے لیکر چایو لوم زاور درک جی ےن تا لول یر رح _ سو ےک امج ہر
 ےگ ےگ اوہ روا ےہ ےھھ دنا بس ےس ل ایک رط کوھ ٦ک ن اوراشا اک

 ۱ نشه یر کس تار پ آکا یکے طول تر ابد مگس ںوتشر

 - ےک ےک مرد لوک کز م ےب روا ل "السا رکے رک ل ایعو لیا ےس ا

 کے تشاور بورت سا ےس تشایخ یکم وقول ترض _اک ے آب اف مو تو
 رام م قی ؟ںیککب یرق ت ایکت رح ایک رح ےن لات ؟ےد یا ےگ ےنامر

 ےک لورشلور اچ نار انبا ےن مر جام مگ اکبر انچ ش٦ش نوش .
 ` نام ے یقین ےک اء یر گج اچ رم کا ایا ارب وا نیا طا رکا ل

 ۱ یر٦ زاد وانا روا روا روا لڑکے فرط کن امس1ء ارگ کک ۱

 ۱ "ےک ناوج ایگ د ٹیپ شرع ےک ےنا ےل ارس فرط یکن اع آں
 ا شش جب تمااکر نکا ادا ےن تا س6 ا یا



 کلام ہراس ب00 سد د < غ رتن اق یم
 یو ناکہ رر ظن ها بج ےک یک ا مو او یھب

 (نآ آر تا فراحمزاس).ے ای ار طول م وتوج اکے 1پ تم

Jنصرت م وت کن اروا بح ترے ۸۴رن  

 ( جاچ وہ نام سیم سرد ےک ۹رب وراپ ہصالخاک

 هرز رک تالا اروا لا یوم ت رح روطر نے ۱ ۳7 ۹٦

 ۔ےاھگایگن ای نرم کت رت آر کلپ الم ےک

 ٹہب آی او ۓ ورکا اس ڑولوک یو روصح

 اک رر اقا تم اقتتال یت ےک پ آر واک روضت اار تی ۱

 دلا یک ڈنا لوسر کے ایک یک تے بوح سابع نیا سش یئاعلا جور ایا رفت

 سا ےس رب اکا شح لو« ںی ل ز ات تی ٦ وکړی دش داب ز ےس تیب ]ی ابپ ملی ہیلع

 روا اھبد ںیم بان روضتےن ںوہنا کے ایا کل قو گی اوخ ییا لس

 در اھ ڈوب ےن لوس یکی ار وادوہ روس ےک ہک برفک پ آکا رک

 مت رک فا تم قم اوج سیم سا ایام رخ ؟ے تاب یکن وکی لا شوو روس

 ۱ اد (ۃولیشاع)۔ایورکاسڑوب ےک ےن اے

 ےک کپ [تاعت سما مارا اک سم ےتامرف ی اتنا

 - لو تعاباکب لق قت

 ن ۳0 ساسی ۱ ۱

 ہل لازا عاید ارا وکف سول تر حرواے لت ناسا زورفا نامیا

 ےت اروا ایا ارپ دس تا اکپ ایی نیز زنش
 ۷ E ے  ےہ 7 9 اوج

 نیس و دی یا ۱

 (ر فیل ا قب) _لر یب قلع یت ےک شالرس...:ةروس عوضوم



 / _ ےک ںوہرفظم و روصم ۱

 :۔: ایدرارق سصصقل صر ۱

 یاگا ب وتل ترا لاو ے ا شر کک نیک فسا 7
 ے اےک ر وکر ٹ اچ ییا روا (نروس کی لورم دیگ و كام اا کا یاس با

 یکی ںویاوخروا تر کت ےک شرا اکا ب وتم تر ںیہ ره د کے ہک

 نایب ےھت کم اللا ہلع فس وپ ترص روس یدوب قطر تک یا ات ایکن ایبک یک سی دی" کٹ ام و” لو زا ںی روس ب طب رز ےس 8 روس دىى اسسا
 ٠ یراب ید سڑک پ آی کے ھت یا یخ یا اترو ھت انی د یک کپ آے لوص هریک اف >-

 حرطرپ پر وا ےک نی ماکت زا یئاھب ےک پآ رر یکل ویت اپ ےک مالسلا ہیلع فسیب ترک

 نیل متا ہک ت ا :ہجو ینک ےنوھ صصقلا نسحا ےک فسوی ہصق
 5 (۲)روض رح (١)_ے لت دما نا قی کے یاس ل ظافر ق اعلا درر یکس ا ایامرف
 (۸)وختروا ہال (ے) یل احتنمنم زم )1( نار رق (۵) ںو نام( ۳ )دوش پاش (۳) لول کیا
 لکت یاب لا ۱ج ادخ (٣)ےہ سینا خاد کک قد ءانت(ا) :جشاتن ےک ےصق - _ لوو تز۱(۶) لاتا لص(1+)تی یرای(۹)لاصبدیقارق

 ۱ لشن رک ریز( یکی دامتکر ص٣ ) ےہاتوہ نالن ناصتق رام ےس (۳ )ایکس ںی کور ۳
 ِ ۔ےرچ یکم اکی سم لشاحمروما بالصا(٦)ےہ تاب گن
 روا وب بیل ی زارف روا تحار یکتا وو کم اللا م ت تر حر 7 :ق روس ہصالض

 بل زا ترے لاتا خ کل رکا ناشر :صاوخ ےک فسوی ةروسس
 ٰ لاڈ یم ےک رکل اڑ شی زیرا رک روس ادر رکا روا ۔اگےنامرف بیل وود رہو ادق ء اگے رک
 یک دنا کے اع ادعا ےہ راگزور جا وج یکے جر تسدد تہ وکلا تدا کا یال:
 ٦ روا يا ند ےک عج رم ۔ےھ ڑنوکت روسی اکو ےک ومات أر گج ۳ 1 زورو مج روا تار

 روا شروارسگر وا, وب _ ےس نم وکلا یگر حب ےک ے کد افا ےک زورروا_ ےک کی ا نایمرد گرام ۱

 ےس ناروا اگلورکد من کو نہ کے رک تییت لو نیک بچ ۓاجوسرکد اپ راہ وس کار راففقساروا عت
 ہت ور ےہ ms ےغ ۔ے برجن کے ےک یئاہ مایا نیت 7 7 دانے دا شار ارو باب کلم ا اد دارا ےسرمکوکل ادعب ےک سا اگ ورکس وت



 Ê EH رکن بوی خا

 2۳4 2_رر صح 2f انک بار ارا ود ¥ اسلا ءانر کم كاب تم ےک 74

 ہاب ےکایخدود ےہ ند الکاک ن اسنا ناطیش ویک کر نکے نہ کک الپ ست 5۹

 ۱ ۱ ۔ےا درگاہ یم ںوماکےیلاوکں وار گلو ۱

 فرانک ن ارت ان ےک 2 ں وق
 7 ےس لک نا ےب ےک لا ۷لکےک م اللا ہیلع بوق کے دای

 لا اھت ل ناسا بقل اکیلا بقا توج یک نان امن ےک بس ءاوہداآوا بان

 )الو ےس ںی نوکرلوراب نا لب تار ما یب ادا ہرا بہ ہہ 7ی

 ےس نی نل ایل تنی الت حر رکجو یوم کم السلا يلع بوقت ترم ےل

 نا ایلرک جراکژ ےن لار نیک یک الا بوقت دعب ےک تافو یک اے

 '' فال “اب د اب واین يا م العلا ی لع فسا ےک ڑلوو ے عن ےک

 ےک ایا فسیل ی اقا کل ار ہدلاو یک یی فسا ےھت کی شپ اب ین

 (نآ افا یک ) ايد یاس ےک تدالو ین سم ی نہ

 مروشم اک ںی ای فال ےک ینا فول 7

 یئاھب ےل وچ ےپا کد لاو جا ےن ںوئاھب ےک مالا ہل سوا

 ںاہی ج گوارہ حش لد ےک نات یک تبعحوانپ ےب ملایم فسا

 ا ے3ا فسا روا طیب کس ںیہ آن د کیا کا س چ ناو کک

 28 شنا ورک ل ولف سول ہک کد ۓئادہب ےن ےک ےن ر یاد

 ناک حر طا ےس اہ اید لا ڈ یم ارگ کیونکر اب آری کم اک کیل
 روا گه اج وہ فرط کرج یھت کپ ای روا اےا لک ےس نایسرد یھ

 سو نکے اوہ اب تاب ےس بس ےک س اجوہ تسرد ت الام ےرام ے

 ۔اوہ لن اد یاد یی دے ار یک ا ڈش



 ےن تر اد فی روا تماس 0 رول ی

 2 بت  یروظلذ اب
 ۱ روا وضع تست کد لاو سا لاعب بسزو کیا ۱

 21 کالا ؟ں ن انی مت شے راب ےک فیل وکاپ آکے دایک اب ال. رک

 ۱ “ارے رام ےا پل ککے تساوخرد یا ںیہ دردم: روا هاو یت ےک سا مج

 5 وکر یر وا جیب ۓاھکد تاس ےک یواز آ یو وزک ٤ مو ےل ےک عر فقوریس

 ٰ تروس لاک امر ف ےن توق ترح ےک ںیم رکی ظا یک ا می ےد
 ۰ ایٹیھب اےس جو کت لف رات کے ہری رسد ات آل تن رخ

 کیک فک (گت رکی لی لیگ ںیم ےتالکا ایامرف ےل ںایی)ے اجا
 وت اج اھکای ٹیکے ےہ ےتدہ دام گا ںیہ یئدآں دم ےہ بیج هری

 نا کا ناو لس نین ےن ب بوتل یخ انچ ےس ر اکے دز یر ۱

 ۱ ۱ تیر لاو درگ نرگس کو

 ۱ ار ۱ اردک کرک ۱

 زی ی باک ف سیب اردا

 ۱ توجہ یہ ءو یگاور مارو بسه اچ < ۱

 ۱ ۳ رکنا یکتا ب تلے رشعج سیر وو چپ :ایل اھ م ںوعڑڈبوم ےس ارا ا فا ۱

 ٠ ےںورظا یا ن بوقت تر گولی بج ےگ ہاب ئل ےک ےل ت تر
 5 یخ گه فسا ارم ےس ڑنوم ایپ نج ےن وہ لیوا
 2 بجا تیوآک ودر ےک ےل تار ےک نات رمت ا تسول ساید

 9 ۳۴ ڈ6 یدر ری کی سیل دا کاب ےرسود ا ےن دہ دا
 7 ۱ ۰ ردا ے رات رایج نقد بان بسر ادا ینہ ھت



م کر شاخ ےک ےہ ترک اپ 1 جا روس دنا ۱
 بد

 .(لتلاوکرایس)- و ےہ
۱ 

 ۱ ا

 ابا دو رکن ہی هک ےن پآےرجان اوج یہ رک ور اروا مک -.

 ٠ ےہ مین مج لاک انکے ہک رو باس نو مپ سود اف لاروا

 ےآ ہلال ری ےس ١ت لاود امی نا اب ےک الاووک سی روا ورڈ ےس ار

 بل ےگ ناج بلطماراہت کاک اب ےرکرش تی یراق
 وک تم ازم و داراے را ےن ترا اونو اج اناھڑبہبترمانپا ںیم لو ےک

 ۱ ولف سیب ںیم ںی رہ نوت ا لج علح لار ا ےک ںیمررکل یک ںی

 ۱ اکے آ اا ناد کیا 27 گر الطا یوچا بول ف سنیے اوت اھت ار اوز ہر اک لپ

 خام الو اب قا ےک ناول وا چاپ

 ۱ ۱ ۱ زنا سوکت وظف

 شش E E ےک 80

 هنر اپ ےک ییا پآے س ےٹیکک وام ےگ ٹن ےس عم ۱

 اید باوج اب یاد ےن نوا نر یک ساوخرد یکم رک ےن یا فو ۱

 ۱ کد ٹ اکی روت یی ںی نایمرو لوٹ بج اال س ںی وکر کر ںیم لوڈ کر ۲

 کے ہو کے رک اپ یئام تعا یک ٹیلے فسا ےن یتا ۰
 ندا هه لا ون پآی لہ لا کرچکا برق کا: ٹوچ ۱

 ۰ ۔ےہ رر شی ںی وک ا زوز 7

 رک لا ن رق ا ار 5
 لپ پا 2و دز یئاھب تو کارا >

 ؟ا څر ادا کما رک او آکے ن درک نا واک برقی ترضح ۱



 ول ؟ےہ ںاہا تس روا ؟ے ایگ لمحے ےن یک ڈرو ور 7

 کش سی رو لا ڑود شی نیل آےن مہ! ناکام

 5 ںوہ ے یب ےک میگو سی اب ٹیم” نار ود لاایدژومچ اپ ےک ناما تا

 تروجترولب ے اس ےک لاو نیا ترکہ و یب تاس اکے ٦ںیہ نقیلار امہ وک 1

 نت لا طب ےس ںیہ و رکے ت ےس وم ےک هد ےک نور سجایکل
 ا رفروا نگ پشاھب اہک راس آلو او رکے بوق ترظح

 ۱ کک سید بت لر رکن یک ایلاھکوکف سیب ےن سج اھ یری ر تروا مک یک

 7 ہک یر ےل ےریم باک لب لاپ آسا

  EESو ۳
 ےک...

0- 

 3 ی ٹی یک

 اش ی ںی :

 ۳ ےہ سہ ےہ رسو مہ فا

 لاک ن میل ںی یب نو م فرصت فی مولظم۔ے وہ قوا یش ۱

 تم بس اگر اک ےن ام توت رگ نا تر ر فروا ےخ

 --' دوااراھبا دیر مرت قفش سج سوم ےک ہلا فول ںیم لد ےک اوہ لب ےڑب

 ورا یر سارا رک کل لای موسم ےہ ایچ یروچ لا
 فرط یکرصم ےس ماش کک یلارور ر تلای کالو ن ۔اورک

 +0 ام مان ر ابا ایج ٦ یم لج یارک ل وجب سار قات کیلا اوم اتام
 5 مالسلا يلع فو _ و ےن سا یٹوج بوک ل ےک ےیل ینا ارب کت

 ٠ نیت لوڈ رد نب کن ام. لکی کل وڈ ۓ و درو کشا ےن

 ٠ وہ یر اپ یی رر ے موم یار کیپ ےک لاج و نصاب کک
 ٠ چاک جا پس کار سا



 اشم روش یفنآرقن مو

 ےئل ےک یک زور جد را ابا ٹاوو رک ے اروا ۓاج ایل اچ
LTنکا مرر او« ناشی کا | دروجو مرتا تسر ناچ ب روکا  

 یا فول ر7 ےک نش ابو رگو# حج اب بس ایاتت وکیوم اب اپ ےن
 ارام کری ہک رکے ولو ےک 3 ےن لو انب _ ےک وہ دو آرب ے لالاو ےل ات
 لاک ینا ارک لا سا ےسا ےن مت ایگ آں اہی رکاب ملغ

 ار اگے ر سین کمانڈ ی تیرہ لب 3ے ےئل رو کک مہ او ۱

 رب" 5 وات روا مک بس نه یا ریل ریو "مال حس 'نایلام "ےن لوہا

 ال تو ای فب ےن ںوہنارکے د مدد گلاب مرے
 وتر صقم لکا اک ا ےھت ہنر تم رخ ےک لا ارد سش لماعم لا تسوا نارا ست.

 ہا مکی تا ئل سا ۔اھت نر رہ ے ےک شیب ےس پایان اپ ناج ےس تسول ۲
 لح رت سکس ےل ارد نھی و ول ۵ تار فر گر علف ات بج روا ایر کا ووس ۳

 ۱ مگر رگ تاپ ےسا اڑے تاع کے ناچ کاب وکم الخ یارک یک ار آر

 ریا تایپ نا ےس ود اج ان ۔ےاج لا ےہ

 ےگ ےک عمرے

 گرم رازا رس ۳ ایا فیل
 2 ۱ عاطف لو نر کارکنان نوا لر

 6 ناو و وب روا کیا ےک کس ںیوگول۔ے دوجچوم' تشورث

 کر E نر کردا گم یخ ای ںی ا لاب

 ۳ 77 اکا میس سل ےن را را 1 لر
 ماعوکمالخ ا کی کت یاہو نل ز ےنرصمز زعاھت از مانا سود اکس ای رک ےک ہ

 سما اھ اک تایرورضایکناددانس دن کھا یر گلم ۱
 ۔ ےبووتتوسوس-۔ وے یتسج ہوس ےس + ` ےہ



 ۱ قمر ریش یف افلا مو

 ٰ حج . الذی آن یک فو نت ۳

Lng eas ۱۱ ناجا  

 ۱ ٠ ۰ الداب رفع توبن ےن یارو مانع

 5 یار فرا فو ترص یویبلرض ب۶ ن ارود کا
 رنبوکں وزاورد اقا اف اب کپ آور کا زکوہ رویہ ںوھتفاہ ےک شاک ٹا
 + سی عگےک تروق ی ا لا تسول - یکے کرو انها فول روا اید رک 5

 ۱ بج شان اھت اس کز انار تو کس ا ۔۔ےھت حر شه یک ا 5
 ۱ اہک اب ز یہ اس کت لطیف وت ایاباو اکے فرم ور ٦

 ̀ ردا لاا سا سو ا ورت ایر اکھش ھا ےک روا کش رو کریم ےس رپ وشےر تک ۱ 3

 ۲ 5 ےس سا “الف کول مل اند اے ملن وی۹ ںورکیزازد تسد ۰

 7 ٠ یاو یک اک ایل فسی روا سکا ایل ٌ
 ےہ شے و وک ۱ 1

 ۳ 3 رہ رک 0 بہ میپ ْ : ٦٠

 ۱ ` شیر وم اکے مژوروگه عن ترم نیم ی فرط یک اپن هر ۱ 7

 ۱۳ ۱ ےک مکان سیما ےک دک اہم کب ر ےنپ پو گیا آ 5 ۱ ۱

 وکار اچ ےک ایل روا ایگ کتے لو ارو یک سومو یراق ار شہ ازا حس ۹

 ۲ - ےگ ےک ےنر کول اق وک پ آے ےک تو وز فرط کے زا رو ت آے و ۱ ۱ ۱ ۱

 7 ےک نال تاک سی سک الاڈ تاب ںیم تک پ آے روا کود ۳ت ۱

 ۱ و چ4 ے اورد چ ےس بس پچ ے وہ ےڑ ود ےب ےگ 7نو یاب سگ 4 ۱

 ٦ 5 1 ,: ںی دک سیم تحایضو یک یا ابی دو لار اب الوم 0 ۱ ۱ ۳

 رس A رم ۱ فرط کت روغن كاج ۱
 و او ید اک و مک ہے

E۱ 3تی یاس ارم سکوت دا  
 ن سسس



 ۱ ناضمر روش ین نآرقلا میو شت

SA۱ تی ا 2  

 اے اج اید لاڈ شر یقے اکے کوم ازم کاره دار گربه ثب

 زار کل ا ےس جد کت قفا شی ار ما فسیا و ری رس + “ۓئاج یدازس ای تت وک

 رب رگ ید تست بر وہ ےک ل 4 ےن یا بج نک ےن کھ لاو :

 تر اله روبرو ںوھتاپ ےک اخ ی ایہہ کا د ہک یکے ھوا فو "
 رزرو روم دب ن کل صیفاکس ا ےل ےک صخر زروا کر انا اعم

 نیل سوتی کیا شی مکی اکل اھکد شرک ب یت اک لماک تر دق یبا ےن لات
 اھٹا لوب کتا ا ءاھت ام ر تے روا لاتے رہ یک اید سارہ اظب ھج یب دومو اون

 روا جوک ال ذ بت ےس اپ ےس ےگ آو و اور کد رک فض نک 5

 کل دل کتاب ایہ زا اپ ےک 1 اروا ںیم حک وہ ےنوھک سوا ۱

 7 ور رک شرک ڑی غرور گا فسا 5

 سير ٹپ ےب رک کف سیل مگ د بج ےنرص یزمع 7۲

 ےس رب سی الوب کو« بطا ساز انچ ۔ے اک بل زر وص یوم نقی

 ہحئاو لک )مت ت سوپ کر کوہ بط اے سیل ے اوہ سوز اڑا اکں وروک ۶

 ۱ طلب مک اب کے ات اون اور 9 ی واوورگز ار ار نوک کک

 _ے یتاراہتروصا گپ گا ناوم یک

 ںی اک ں اینا رک ارش بات یک لیلا فسول نرس ن یتا
 یرابدد روا کنن پیر قا ےہ دوجواب ےک لو راس کر اوہ نیلم ۱

 یوی یکسر ر س برا ری ۱

 ۔ے تروگوار گی کڑب ءیئاوہ تقی رپ ماننا لپ
 نم ےک ںوقدوگر وا ےنرکت ارو نآد ا و رس اس < سک

 لر تنبل زرد اس تہ ۱



1 IEEE 

 سیم ےن ایک کش اک ال چپ شر کرج ناردد یا سو ںار ےل ےک ےک

  OEار توس

 شب اش ٠ک یو و ایات .۰-

 ۱ ۲ ب نیر مت ارفز یا فول

 ٰ شربت ر ۔ جم شا ۱
 وم تزعیٹب کپ شرق کس کرپپ لات کریم ےس ا یب ارام ایآس یک

 ںیہ لب ےک ےہ فرط یکم اک مج ایام رف ذی گم کا سا تسول اک

 ٰ . ۔ںوہ ترک نچ وک ئاخدیق سیم ےئاججہ یکے سوم تدلم ںیم م اکا
 مل ےک ےن رک توکل ا اھت اک وہ اج ج اک تاو ا رشتہ ے `
 ۱ مصر دکب اپ ےک هد ہانگ ے ویا تسول ہکی آر یم سا ترعرع

 تك بدل انزال آجضانچ ۔ 2 اجاید جا اک سر 5

 رج نوباوخ ےک 2 انب ےس نو ر قور
 یه مم رر ۱ ۱ ۱

 . اسوورواافق اس نا اکہ اشداب ییا ے لب نا 2- وہ ضاع یریقود ںیم تسدخ

 سیم بش ےک و رکا زر لات بارشروا ےتاھھکوکءاشداب ںوآود ری - یک رواپ اس ۱

 ۱ تبار گرگ راج آےک یگ روا تاب ر«تردایع کت سوا روا ےس ےگ ےک

 رک وچ وری ر اوکو وخ سیم باخ ےن سیم کا کے ییا ےس ںی لا ت رام

 لنت با لیش ہک اہک ےس ےس اھکد ےہ ےت اب بارش وه اشواپ

 ےن راھکر کن وف روت سیم ساروا ےہ ار کو اک ں وینو یر صےر مکا ھی د

 E ےل ار تیں باوخ نا ںی کک ت ساوخرد سل ووو دل

 ٠ مای چای یے اج ھت ووقفوا تر



 ات مر یت

 کں جے رکو اکے ےک ادر زم لم نلاداتا ایا
 ےک لا ہے ته سیب مود کای ےس لورم اھت ناھکوج ےل ےس دات

 تو روتر و ایکو کک کک ں وہ ات دا ںیہ ش ی لیپ ےس ےنآ ۱

 بزار هک لکه ریعش ا ٠لر ویب ۔ےہ ات را کیف درداء اگے آ
 ۔ےاتدات 2 رز ےک کرے

 یا ےہ سد وان یب م اویا ےک تے ر ےا
 ےک عنادحب ےک ید توگو سا ؟ انہ نب اکر لا کیا فرص ای ے تب انو کور ک

 ۱ رب تم لر اگےۓ تاج وہ اہ دت کیا ےس ںی کا یا رف ےک وہ تستر جک ںویاوخ

 یر لوے ا < اکوہ تب مج رپ سرود یخ ۔اگےالپ بارش هاشداپ کوہ لاح

 ےک ںیم اهل ون دات شی گا “اک یار وٹاچروا ےس اہ

 ٰ ہر 7 ےہ یا تسول تررتتهرواب او اکر ضم ارشد اپ

 رکوماپد تب رکا یار ف یہ ےن آے سا یا ٹی فی یئاہ روک یش سش
 اڑ سیر یق انکے ہورکا تی درک یرکذ ار یم ےس ہاشداب نواب سیٹ راہ رد یاش دا واہ

 رپ آے و کاب یاد ایا ےب آے سا ایگ ور ورک ےس
 سیر

 , ںیہ گه زاج یوم تاک اھکید سٹ باوخ نرم ءامشداب کیا
 سل ین ںیہ ںی سیل ریموت کر وار تماس ںیم نج
 لی راپردروااو« نایب رکے کر باوخ مه اشداپ- بدر ی ساروا یگ تر

 ایگ کو ام روج ہو گ اما اي ا راہ بيت کلاس

 الرج ول »حل ا ںی ون مد تز اچا ےک پآر گاہ کی کش تر وا اوہ اڑ کہ د اھت
 انس باو اکہ اشد اب ردا ایپ ےناخ دیق اپ ےک ایا فٹسول تر ہور انچ - ںوہ
 راوارع یکے تم لاس تاس رکن ات تن رجل



 اب بخل اس یھ روا نین ل امر انار 2یو
 ےک مدنگےسا یک راواریپ هدا زم 7: لولاس تا ی ال _یگوہ رادار روا

 ےس ا سش ںولا ت مکس رو اومد پارت ات ۓئ اج کر اووف یب ںوشوخ
 ۔ےاہایکل نس

 رت خار ید و
 اکیلا فسا تر وا ار یہ کب اوخوکہ اشداب کاج ےن سین نا ۲

 ادا کی اب ر یر وف ی پآ اے ہاشداب ہت چای یھ روم ۱

 - رخ یکی اہ ہک امر فی ظح الم ءانغتتساو ری لام ےب اکیلا تسول ںاہیی
 ٰ ۱ مک اب اره دص ار وا ےر ھم “ےس مار آۓ اچ یکے لگ اھ فرط یر ایر وفا یب نس

 ۱ کنتور کد زتےراہتکو چو ہی کاج باد اپ ےک ہاشواب ےپا

 اشوان انچ ؟روصتے اب ںیہ تر اوروصت ھم پآل ترتقاد سا ؟ے طباع ایک

 ۱ سیل ارگ ن ںےنروج بس یک فای رد لاح تقیختر وا کب لوکل تروکن لا ےن

 شا ےن شرکت اص فاس ای ےن فی ۔چ سار قوم

 ۱ ۱ ۔ںیہ چ ہد کاک وکاکےالفرد

7 

geese 



 ٌیرباامو (۱۳) هراپ
 تساسع کر ۂصالخ]

 سلا نإ یسیفن را امو” لگ لیپ ےک ساوکے اپ ںی پر
 ۃ روس ۔ےات اجاہک ٰیربا ام و” ے تب اتم یگ ۳ ءوَسلابا ۃرامال

 لم مم را قر وسروادعرلا ةر وے اتوہ ور جے رہ ورک ف سوا

 ۱ لو اہ روس ںی 1ےک ےرای یک رعب ےک و ٰ

 رح دعب ےک تسار فو تماما عامل هر ور ےک فیس روس
 ٠ ۵۳۴ی آے د رک اکی زار فر یکم اللا اعف سو

 ںی ناعتکد حب ےک یز ار ف رم کم السلا ی لع فسا ترک یم ار را
 ٠ تب پے یک دس یم رخ اک ں وک یب ےک نارق لیتر وا بت

 روا اب آهرایود اکں ون اب ےک مالسلا ہیلع فسا تر ںیہ هرب ں وکرم

 ۱ ے۹٤ تہہ ٦ےک الکسا لایق ےس ا

 رفت اکو اب ےک مالسلا ہیلع فسا ترضحح سیا ٭ر ار
 ۹۰++۸۸ تہب ا ر ۔ے روز انار ف راقت س ںی اروا

 دکر وا ان آس رم اکنادناف تراس ےک لارا یب سیب اار رم
 اپ ۹۹ تی ےک دات ماجناکر جک باق او

 ےک مالسلا ہیلع تسی ترص کیک ایام ف س ر ل تہ
 "دی

 س ےئار



 < ناضمر روشی ف نآرقلا میہضت

 ۳ ۱ ات ےک و _ے نوک جے ےک نوری

 لس یا زورا اتش لر )ار رکعت ا

 5 اب بد فال (۳) ںیہ ےتزکر اکا ےس شا ےک لا نب دناعم نیت

 ساء ںیہ ےل اکڑ اےس ےس رسد روا )۳٣( ںیہ ےب( نرم )صح کیک طتفاک رام

 ...٠ ھ٣7۳ ×۷بصرتلا تی آهک تھکج ںی ترور ض یکن آے
 رک (٢)ے کدام تلاحرب یکن ا یہ مع 1 ےس ںیم رب ول <
 ۱ نی (۳)- هد ےس ےس عا یھب ات لا جا انرک یت عحالصا گل
 IAEA 1 کد کر ندیم کی ئالھب یھکیر ےس یئاھتڈوارکل ہن آ ۳۹

 ۲ ضیا لس اونو ایوب اتکا( )ےس ںیم مک ۱

 لا ساز ریا ہے قرف ںیم لٹر طےک ںوفود حررطج(۲) تو
 <« ۲۵۰۳۳۰۲۱۰۳۰۱۹ ت2 ٢ م نر

 ۱ سن ات کا گوکں یہ ےک فلا () شر ۱

 نا 7ر ق) یڑلارکذ ساوکن ولاو نیا (۳) ے اہ وم نت ن ۸٢ل: راس

 ۱ ءےہ هارد عا 2ت نجم ن آر ق ( )ےس اتوہ اس بلق نازی( ۱

 ۱ ادا یے در ناپ ر لوے راہ رک ۱

 Fe ۲۹۰۲ے تی آ
۱ 

 : ےیا یک ایڈ رغ ں وین یھ لا پآ (ا)ے ںیم ھر وکر ۱

 ۱ صبا رو دے تشکر

 ۱۳ ےک رے اوج تب ںیم باز عکس تر1

 ےہ زوم ف ے لوک کد ےک پ آل ین کا (۱)ے سی١ بم خر ۱

 j دس و ی بنز لس اکو
 دیه ےہ ۳۳۸تا کد گن نادر دعب ےک ساےہ

 قوم یرش شب رت کے لای ٹا 2 ر ۳ ۱



Cog =< سچ 
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 ماس nk را لبیک برف نم ور
 ۱ ا٭۰۹ تر گر ین کار قم اکت شساک

 ی رازب کی تم نا ےس مال رنا نیا یم بکر
 ا اے

 یک یک یا روا مما غارت مامان يا مر کر
 آے - د۔ے نایباکی رازی لم تما

 کوچ نک کت نر
“a 

 (۲)ےہ ریڈ یجب اربار وت ںی 0ص
 ۳۶2۰۳۵ تب ےہ د۔ےر سان تایی ارا ماگ روروا

 تساوترد ید روا ساس ا ند ےک تما یت نیضرحم یم ےرہن جور

 ۳۳ تب ا )چ نایک ۱

 (۱۳)لرد

 ر بم ے نا رر زو )لا فسا
 رم تر ن سا کس ہ ابر تسول ۔اوہ ور هد

 فرط یکی ئارب رکن انا وف سکے ےہ تقیقحرپ نان نج یز ایک( ینپادمصقم
 من اشرب لار. اپ ےس لا رب ودر کاپ لک ات فا
 خان «لولانب اخر یش اتیا لا شرکت ۓاجایال سکا ے روک سیا ہکاید
 ۱ رواء ےک آے فیت س راہ رد تا ےک لوگو لم نا فسول ترشح

 پر قتل طب



 ` روان سر گو جر رقم ارگ نون ہک رفت اب 1 وے اتباع
 ۱ زوال کس دما ارم ےس لو وق یر ادم ذی کس می

 یک اترا زوے ےہ لانا اکر پوش ےک الز شہ تاہز لا ے ومر رها

 ۱ یگ رپ ا کا یبا ےن ہاشداب دعب لاس کیا ایگ گہ وہ یان ثوب
 برد پو کپ آت ارات

 ۱ نه هپ ]شراب رر ےک نیا لا توا یک لو

 ۔ایک وت انارگ حر وا انارکت شاک ق کوہ رایتخا اب 419 تسول
 لقب یک من واسم ل اوم رور شاقح ےک یاس ۱

 یک نو مہو ےک دا نان سی ےن | تسوا ترضحح کے یک
 ناکا ف سوا _ سیم اف بصتمے دب تا ےک ر عار وا لو یہ تز پکا ںی بآ

 نارنج ۔ے ےت رکی خورفرلف تررورضرزقب تاپ ےک رپ کانت لوم اک
 کیا از اہ کاک نوہناڈت کے لغ وا کیا کیا دآ ن بج وال ودارت

 ںیہ ساراس اج ےندللاو ےن ر امج وک اچ یک ردا( نشایخی) ام الع ۱

 ۱ « ر امم ٹنوا کیا اکے ج ےک نا ئل سا ےہ اچ«( اب کیا کن اما ید ےنآ
 فال نفاق ایمر ف ےن فعال رها 4

 رک ال تا سوکن تراش کک نيا تول یو یک ویئاھپ
 رخ ےس ےگ ے اجے دال ٹنوا ےک ںوگول لاب ج

 ا ترک روا ےک لئ یھب صح اک کت الاسلام ا قیم آب آب ج
 ۱ ۱ ۱ ادب چپ هنگ اں وج یم ےل دس ۳

 ۱ 8 فرا ال اک ص2 ےک ےن راہ رش دن گولے ر وورود 3 العا ےک تمول

 روح بوتل ترض اپ ۔اھت نطق یھب یم ناعنک نشا لا یا بآ
 ۱ ۱ لر ابرو امیر بج اھ رم ےک ےک مدنگوکں ودنزرف ان ہدالع ےک ناشایڈج ےک ۰ٌ



 ۱ سمت که آپ 6م ےس اھت سرت تو

 ۱ _ ےگ یی کر ور ضش و کید اکران ر
 ہر زج ےک مو مرے سا ترخحج اپ ےس دال ٹنوا ےک نلا بج 4

 ۱ ناما ےک ین( ید ےل دب ےک مانگے ن ںوہناھج) یو کن ایی عاتب یک

 اگ آے لاتروصرر لاو ۓاروا ےگ ےن فی رشت یاد ہم ۔یداومگر لاو شش

 ۱ مہ گا الم سا کنین رو یر ادراک کرام کا یاب وہ ےت رک

 ےہ ےہ 7 ایل ءاکے ںیہ یک ںیہ ول ےک ےن تسکین ہبترخ سا

 1 رف ےن مالس لا یلع ب وقتی ۔ ںی کت ات یو کن ا مہ ںیم اسے راہ
 ءںوہ جاا ناصتتل ےک ر کد ارب مت یم ےراب ےک یا فسب یی سرچ رکا 7

 ب چکے اے اھت سال ءم کت یہا اک ا چاک ارخص کن نک

 ےک رل بج ےن ںوہنا ےس گن لا (ںوم اتر ری ےک دلا روا ںوہ روی ۱

 نه دا ےک م نار جک د س نبا یس الب ول ےےنوھکے روپ 7
 هوم رکا کر ا فک لا لعاب نار ایا« ایکد وا لی
 _ے اج اناج ےن ھا وکی اھب ےنپا

 تاقالب یک لا !فسول و نیش روا 1ہ رابود مم یکں ویت اھ

 رکےن اوج ےک نا سر ماکت نایت بوت ۱

 0 ۰ ومر م زاعەراہددہیروااید

 ی کیا یر عم بس تایی کرن تاز چا برت تتر ج
 کد لاو ے نوار اچ * اوم لاو و ریل : ریل لب نو لار تم ےس ے زاورد

 ٹیک تسول _ ےس رام رو رکو ل او ے ںوزاورد فر وا ایکل مت

 انا ترا رگ ام ےن ریوی شا روا ےل ےس ےل ر ط کات سیا اس بص

 ار ےتترک جو گو اھ وہ مسودہ اہداف رات"



 0 ع ی

 ۱ 1 س 7 ائ رو FEN یگ کیا تسوا

 5 ۱ لٹ ناما ےک نیا ےن ھوتا فسی ایگوہ رات نما اک ا بج

 ۱ ee ۱ ےگ وہ اوری دوی داوکر نب اکے یا اکد اشد

 ا :ایآ ارم کز اوآ نے ھی ٠ک
 . اوج ؟اوم اکا ول رکو نا رج سام ارمادا
 ۱ ای ماعنا ملت ٹ نوا کیاے اگے دلت ر فوج _ےایکوہ لاپ ینا پا

 ژنو ںی شا ؛یراشروج 2 ہے ےہ مولح رم ار لو _ کا

 ےگ نیک ؟ الو از کراہت تل شوت اہک ںولاو ۱

 ریس یک 2 الا مال ےس او هرم منکر چمن SEVE کے یار ا ہیک 8

 یکن اماسےک اب شرح یقوہ مد رش الم کں واہ یب ہین ۱
 اتا فو راک لو تام ف لات شنا یگ م مآ تاک ای نارود ےک یٹال

 ےک سا لیپ ےس سا ےہ اکی وچ ےن نشایخ مچا ےگ یک ات ایا یم ےن مرک
 ۳۰ رے اہک یم دقت انی ےن اطا فسیل بج یکی رو یھب ےن یاب

 تہب یک تیا لار وا ےہ اڑا تہہ پاب اک ا! دیر ساک ےک ۔وہ کول
 :ءےو لوک از وا ےن کر روی ےس ںیم م ون شوک یر سازها رک

aہکے ام اار ےن ا تسول _  

 تی سم ۳ و
 ےس قاپ یکن ا نامی روا ایلدکر لای 2 ا 3۳ تسول وکن اب

 ںی او ںیم 7 ومب ار کب س ےک فرو روشم رکے عی و رول ےگ نا

ENEان سس یم  



 اچ قوم شک ٹاپ ے لا اظ

 12 ا دن ۔یہج نا کر وک

 ۱ هل | ام ل ا روکن اشاییرواےدر/ل لیکر ست طی لات

 بآر کن ی کہ اگ آوا ب حاص لاو رکاچ ےن فی شتروخر وا س دوم اص پآ و

 ےہہک اتوب مو ےس ےس ںیم _۔ ےس اکہ افر گر وا ے یکیر وچ ےن دنزرف ےک

 ہن نشہ تاب کرام کپ آر گا وا ے رک دبع لوک پام کرک ر چ ۱

 نا ںیہ 2-آل او مہ تا ےک لفات جای لار ںیولاورصم و ےہ

 ۱ ناب رو ناپدید ابا گل وقت“ تمام وتی ےک نیر کم اتم ےس

 اگه بار اس الا ب وقعوا ےگ آں او بس

 5 هللا یا نخ نی ارکشآ ۲ منا

 ےگ ےےنامرف ےس نسرین ےس بس نا ی مالعلا ہیلع بوقت ۱

 لمس لامر ںی وہ ے الا اہک باری جرم یا مکن کر وچ سنا
 ےب ےراہتروا ناب ان« توا ہد کے ریما ےس ر للا جم - اکو رک ۴ر ص بر ط یک

 رچ فر دست اکے رے با اخ گڈ ۱ ۱

 ب کے و اپ اگ شیر لا کک اب روا شیوہ

 ؟ کاایک م اےک سیم س مرکل کل ندای کا فول شی

 ےہ اس یم ےس تک ایکس ےنور ےس ر یم ںی ابار ےن ایا بوقت
 ET اے دور الو رک اش ےس رثلا فرص یکم روا 7

 تم سیل ام ےس تر گدشناروا ور الکی اھ ےک لاروا تمبر
 ےک ےناج صلی مع ا ےب ۔ںیہ ےتوہ لای یت فاکس تقر یاد«



۱ Perr 

 م ترن کی کسی روا آر اپ یر میت کام

 لاک الا بوق
 ۱ - سا دوام سا اب چیت سی ترح) مر ر ا اج

 ۹ ۳ 14 ے و کی رادانواےانماسساکف ین یڑب را یک یا ر راک 1 ۱
 2 ارور اتم اک الا امیر کیا پآں و ےس الض واع مروا ہر ک 70
 7 برق تری دا ید ےد اد او وک یا یکے

 :اقیرترم کاخ کیا
 یا ند چلا قو شا ماما نرو باج نم

 ۲ س ںونامز آر وا لّوالب نلارخان ارول اراپ رحب اما رع یر ت مرک لا

 ۱ ۳ انا ے گ آرت الا مارا اداد ےر یم ےس ال ۱

 نم ( وے ڑل لیتر - یگ ایل نایت لب رش اکی اعتاد لاو سرم

 ۰ کتاب ءاھت توبه از ےس بسوک جج * ایگ لن اما ارل رز ےک ۱

 و کیا اک ادحب ےک سا۔ یر لاج لای رم ی اد یک ادک
 مارس یروچ ےن پوک اھت ناسا اه دز عینی

 کچ نانو ترک وہ اتال رد ایر ترک ۱ ۱ ۱

 f لاو او-او اپ ها ن واڑوا یر ام ہت ےہ

 ٠ هی مع لی اک ا فسر : Jفخ ۱

  ۱ت ٰ ۱ اسکی

 ۹ 5 درد پرتاب قابل تم
 ےن تو یو ساب ضد سس سم دم ا کوس حسن تا جز اپ ےک جش تس دہ ی ۷ ہا اسکا IF mk کل کب اکا: رسک: تارا. ها و ا بم ہر اا اب دس ا ا ا ااا
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 نوح یهو 5
 اسب ےک اروا تسول ےن مک دی ۳ ایک ا ۴

 رکو چ ہدژ تربت ر وا ےک وچ رک ی توا نارواری؟ م ۳7 اکی ولس اکر یت اس ےک ۹

TENSEاھت کد با ن تسول رکاب ایا کن اما ےگ ند  - 
 و

 # ؟وب ٹسی یت ت ایک ایچ یب روم ر رشک : آے لابخ لاک
 لا اب نه دوا وہ فسا لپ ار ےن یا تب

 ہلا بوق روا یک جاووا رم ترک یل فا کں وا

 رخ اف فول وک

 ۰ ے وہ اروم اکق الخاہنامی رکے با ےن فس وا تر
 نکا رر تا ارکان انار یب یگ اعد یک ا نا یے یٹاھتن ناروا ای دابر رک احم :

 زوال او ایبک ا والے لوخگ کر وضح اباروا ای کا ۳
 شوخر کے اجرای فٹسول تر اب ےہ بج چ انچ و 1ےن ںاہی یک یک
 مو و سر هک و س ا

 ےک تر رک اس لوآوووجونم بیر سا ےنر مالسلا ہیلع بوقتب ترنم توا ۰ ت
 و شوخ یک سول ےک نوبت اب کیا تود تعط اکے ناچ کیپ کش اه ...: 7

 سی اتومبیل ا ےب

 نیا فروا روار آلا ےک ےس سم ۳" ا بق

 ود

 ا یی ےل



 یں یب ۔داھدنابرفستخر ےن الا تور ںیہ نشر ںیم کمال لال

 ےل ںیم لک را دص ایک ل اقا کایترب ےنا لا فسوا ےک رم ںی تیمم
 تے وہ زورفا ہولجر تا فو _ RAN ی ادج ل وط کا لاس اجر ےگ

 کا فسا رتژرٹ هدایگ ٣ت یم نایت روا لار با یکن اء ہل برق
 . ے لوا. جت کب اوت سا ےک قا تسوا قل اا

 نا تسول سیب ۲۵ ےن مالسلا ہیلع بوق دعب ےک سا ۔اھ اھکید سیم نی
 ے ار لاتا وہ لی ناتساو۔ کاپ تافو ںی وردا ےس را زاس رجم

 ا ی تیر کس نک 2 11۳8 کل +

 ۱ ے شا لا یوو ہتسار کن کس بآ اروا ییا روصت

 امر غادپآ ۱ ار ٹیم ے کل یم ے اف داشرا لاتترثلا سا ۰۸ر کت ی آ ۱

 اوت ار ید ی یا یی تساد یب رم و
 ۱ ا ۔ےہ ہتسار یب ۳ 1

 تاور 3 کلان لاک نشر ۱
 -  روگرن سا جت سارشا

 ۱ "+3 0ت تر دق لام ےب کی اختنا ۱

 یھ ےس / خور دف کا تر دف یرشا
 تب EÛ E ۵ ره اه کا جا دان اک اس ہد E a a EF i ات امت اک ال کا اہک کا کلام چو gm ہ سس ہ شا کا A اک اک اگ ات"

 5 تالا آ دوش کچی رب۹۷ ےس ابتا ےک لون یت رواج ةر ورت یک مر گن آر ٹی ©

 باور ۷٦٦ت امر ۳

 ۱ اہ قت تارا اسد دیح ایش ئے رد :طفو سس ةر وعن کا اسا

 ئی روس لات یبا ن یش اش مک نشو و دعوروا تیغ کک اپ آرت ہا یی لم ہیلع ریا یک پروا با
 اد ےک لو ‘اھا فرصت رف ںیم ناش یب یھب
 رپ سرب شیر تم یر ےس ےہ ترو بأف آ وا رعرلا جروس لاو

 ا. ۔ںیاق بج تاک ام
 ڪس تم ا ےس دس بس سرش ےس د یو چتچتس شو سس چت چشںوآ ڈچچچچچ ےہ جچ س ج چل

۱ 

3 



° D-DD 
77۳7۲ NPT ورک 

 قاب کوکی لوس ورا ایل رکے شری یہ

 . رکو دنزوکں ودرمود ےہ اتر قی لوزچ مم یساشاوج ۔ایآس یتا
 ؟گ ارداق ۱ ٰ

 ےک مر شی رد اپ اس یم ساروا یدک ےن

 روا ےب ےن وچ شیپ ٹک اش ںی ریپ ںیہ ود ےس ںولچپ

 فک ےک نیمزذر چپ ےہ اتا جج وکےت اجا ےک ند ےس یک راح کت ارر چپ ورو

 ےک رور وا ںوتیک ئل ت انا ےک ںوروگن نیر تارا فل س ںوصع

  ۱راے روا ےۓ وو رگاہ روا ات بیر کس ب ها تشرو شم عج ور لار

 ٰ ےب یکے اب لب کک دات ید کیا اک ن ج ںیہ ےس ا ضد ابر شاخ

 تشخرو روا ےاہوم لر ںوخاش و روس اکا وچ سش ویک

 ۔ےئاجوہارٹھکرپ ےت یہ کیا ارس لکیر ط کرو چک

 نہ سلب تیپ ےک لا کتب ج ےس اناجوہ لوک روع

 ںا جے هوره ار یک یش ات می ا ںیہھم واسا لا

 ںیوڑورکےک ےرطقروا تاج یک تیت کسر طقو زامۓےوہ ےگ ںیم ٹیپ ےک

 اب یر وصت کن انار ےج  losلوک ےس نشت قی قع کل ورچ لو« یا

 ےالچ ےک اب تم 2 لر کت اے ایڈ بلر ز ےس عہ1 ا ےب لم لو

 ہک ےرب نام کلا یس اروا.حام اجوکب سے ات کب سو

 ی رب ںیہ تلاح یکم وق لا کک جرآ ےن ار

  ۱اک ےب ےک تللاع یئا ب آ لا وکس وہ رد

E ارم ر ےس و سیم باور ںوچ وہ شو ر لاخ لاک 

 ۔ےہ اتا وال لی اب ۱



 ۱ سد سج

 ا "نی کک بای
 ۳ یر رفت گا اج اس او کل فام روا نا شا« رفتی آ

 5 ۔ے یاہو از رکھ کوس 1 نکے یوم اچ رب نج م رد یر اج ےہ
 ار ناز ج ے یی دیتا ےک کش ی روا وس ساوک یہا روا رج 1

slesلا ے سا لی روا ےہ ا اوہ ملز لک یم گ  
 مان 1و تاتا اروا مال آو ب اص” ہقافد رقف اک ایتدای و او ۱

۱ ۳ ۱ 

 ۰ لمس اس و ٢٢۲ے ٣رتی آ ٰ
 مس نو _ے وہ س کرک کر روال اد اروا وک یک ےک ٹا ١

 o ا تن جا یک ےن جز _ازاوکلوتشر نم
 5 ۱ دن ے ر ڈے بد ها ۲

 7 لب کر فو باصحر ۱

 ۱ ںیہ ترک مے کافر کشا

 ری 7 و زیرا لات« ٦
 مکہ رر پٹ بی بام

 0گ ید رب را ۳ 2 lr 8 يب ۰ و تابام لایا نج کند

 شا ©

 9 ۳ 9 و



 نامر روتی ف نآرقنا میت

 ۱ ںیہ ےک ایچ اف ںیم نر 1 2

 ٹول ےک ںولاو مور بل نو اکو اکو اب ایپ ٰ ۱

 دوتا ار ر فورصم لیٹ دلا کز ے ت ڑ کہ ورک ہی ءافش

 ۱ رگ
 وو ا دا تا ےن ی امت شا رپ نا ےک 7 خروس تے

 بصقتوج ںیہ هاو توناکپ ۱ یب انکی وو نرظ یا کد تداہش

 : ۔ںیہ گام ےس .

 یی 1 اروا تونو تلامسر سی شیروں ۱

 بابک لوزترصقم

 رے ےس وہ گا ا 1رتی یہ و رش 7
 ۱ ےل فرط یکروفرکل ایڈ تاون کاج زان ےل سا باک
 تیس نایب اکر یو ےک ںا روا نومماکدیح فر گپ ےک

 7 ۔ے ایا کر کز ر مت اک تیل مت ریا

 جو کے کل زان سیٹ ناز لری ن آر
 1 موللا و ےہ امت فرط یکم وت لوسر لوک ی بج ےن لات شا

 لم تارواک ےک یب اروا ایز کی اییہلام اکا درک ے ایک ن ایز .
 ما رکے ۔ھہ ناسآ یک کا ےل ےک ناروا ۓال

 ےک لک روا رہے را رایتظا ےک لودت بخوان کمک آرب ©
 --- ں۷۰ فورم وا۸ ۴۵ تا۵ ٢ تایآ ..

 مالسلا کو ینا شب رمت ....اک روس راس ماع او آ
 یاب تار قاب کت لامر ما سرخ + :طبر ےس ةروس هعقسباسس

 ۱ ۔ےہر ات بس نم لی لر دود الا ۱



 . ناضمر بوش یف نآرقلا میہضت

 ۱ RET یی ےک اشجار یک اد

 نزآ قوت اسھت اس یھب لو زر شا ء یراف ہودرا۔ اار

 لا ما قا م اتے یا نک س ل کش وک ےک شاتر لاری
 لس یر مق شاک رایت وا تدعو راس یالغان رش

 یب کہا روا ےتاج لک ےس ار راغ ےک فیر ےس نکا جن ۔اای چہض

 ی تصور وک ج اج وہ لار فل یتا یکں ولاو نام ےک بد 5
 لب رت ل نابت تي ےن لا ےل ین ات رش ا
 :گنوب اار

 طس ےس ےس اھ

 چنگ کن ا آنان

 ۔ے یل رع یگ ن اب ز یں وتر
 ںیہن ویسا

 ۲ میت تبسم مآ ت رح
 ن ووجد شراب رسا داتہہ لربتو پک سی

 ۱ را قوچان ساق کت وس

 _ نکی وجب ے ا ناز ۱

 ریس رہ ۱

 مقر ییا ےک یئا قو اخرا لا رو یا کری هر @

 : :لانوا یا ش یک اروا وب یک وردنا ےک نزرواذمدبقمڑج یگ

 ۲ بی ےک اهم ۔وہ اتو لب ول لڑ _لوم یراچ فرطیک
 80201. فکر وا ےن اکر وچ ہو ی یو لا یک خرد سٹنزوار حذف مکارم ےس ۱

 ۔چ دے( ڈک ) تخرد تیبخ کیا لام کت اد کر

 1 ۱ 2 بد بی مر رسک ۱



 ناضمر روسی ئ نآرقلا میہضت

 ناییاکل ئ اعد ے ےک دالدا ین ایک یا مت ارب! ت رمح
 ( مالال ) بتا تر هر ترلان 0

 لا رفاعد تقو ےت ڑوھچک س یی ںوڑاہپ خر الکسا ملت ۱

 .. لوبرگل ودنزرفےم مروا ےک چدن الاو کاک الع لا برس"

 - ںیہ ےک وہ ہار کک ول ےس تبب ےس جان ارگ ےہ ایہ ےساج ول ایگ

 ےسا اگے رکا یاب رفات یر یم وج روا کما سس کچ دار یریم ضقوج لب
 ۔ ےہ ار تیار پآ

 ڑوچک شید ها بآےب یا وا یاس برے رام ےا

 ےک برا زانی کا ںی یگ اسم یک گر لںوماہر

 ے او مات دال ہک. “ر بغار فرط سا لو ےک نوگرا

 نیب را مگر شود ہک ےک لاب اب ےس ںواچپوکں ورتشاپ ےک ںاہی روا
 «ں ےک اظ ای ے ایم هک ج مچ کا برے راہ سا کک

 لو« رپ یھب وارو ج وم سیم نامسآو نیز روا ے تاج بو

 دو اجا ںی ےپاھڑب ےک ےن سج ںوہ ارکان اک لا سش

 ۔ےاتساعد بزارم کش ےب ےا رش اطع شا ا

 ر ات اینو کہ ورکر کک یاےس الدا یر یمروا ےک برے رے
 رلاوے ریروا ےک برے زای ےدا ام رلو# اعد یز ام رواے_ےرانب ااو

 و« مت باص عند سش ین ایی النام اتر وامر ف اعم وک

 ہی بادآک اعد ےہ روک تایآہکس یہ تگ ن آر لا فراعم بحاص
 را رتا ےک یا روا ے اج یک جت اس ےک کرا زو رالی اب کے وم ےتوہ مولعم

 ۔ےس یلاجوہ ریما ی ڈی کت یل وقتی اعر حر طی ا۔ےاہ یک ھم اتد ت یک اھت



 روم مک ا۳ ربه راپ ہپ تی ریو
 ۱ ۱ ۰ ٩ _ب_نایباکت شکن

 مسن

۲ 

۰ 
٠ 

 ٦

 رھی

e 

#488 

 ۱ رب لک یم سج ےس ر ر۵ ٢ےہ اپتا ےک لوزن بیت روا ےہ ةو ید اک یرگن آر یب 0
 ۱ 3 " "4 ۱ _ ںی قو ۲۹۰۶ زوا تاک ۱۷۳ تای ٩

 گن ولاو ےس ر ےک ناردج_یواو کین ایمرذ کبدی هد ماش کک سی روس یب ۱ :هییمست هجو
 0 _یئوہ موسوم ےس مات سا روسی ئل یا لام کد یی ےہ ہت کا ترک یا وج ےس ایگ امرت ای وات کال 7

 نوش ڈر ؤس سات نار اک یش یکن آرت مارا درس :طجر ےس ةروس ہقسباسس
 09111 _ ےرہ اظ اجرا 2 اے الت نومض یھ یھب ۱



 Ob) یی حت.

 امبر (۳) هراپ. |

 ول اورفک َنْیِذَلا دوی امر" ےک ل یادی ود
 عا ےب ارو ی ۔ےات جاہ ابر” ےہ ساتم یک “ نیلم انا |

 ۱ تاب یا لیلا ور وسر حب ےک ساروا ےاتوہ عروس ار

4 

 مالسا نزن رط یک وتما یک (۱)ایامرف بارہ وکار
 سا مہ ان یکت تلات کن ا (۲) ۔ےہ ن دهیم کیا اکی ا ای
 ٰ ۹۰۲۰۳تک دے نات 2 کم الساوج ںیہ فاکس نئ آر

usےل کان یل امسج یر اہے مچ طی )ایام رخ  
 کے ماتتا اخ یکے ےک ان یناعود حر ط یا )٢( ےہ اھکرر م اتما لا
 ۹اے تی آے ون ج ںی ن شد یار اہ لا٦

 یرطف وت( ۲)د مک ن آر قے ن 1(یا رف سی رم ااا
 اکرم ارام تر ٦ (۳) اگے و رکو ار کن اطبخ تحاب ےک یگددرتک

 ۴۳۳۹ ء۲۷ تیب آے و مم

 ناشر کس نی فض( نہر مد )مرا افلام
 ۳۵ تہب 7 ر_ اگوہ تنج



 شر رس جم کش در
 ۱ ` LeLe آئ یم د۔الک مم

 ۱ ا ۳ ۳(۱)رشا مایا رک 0)2 ندارم و کر
 ےس شے ںولاو ےک( )اڑ وش نر روا( )ولوم مے
 ۹ ن(۸)۴ے(۲(۸۵)۳)ء۸۲۲۸۰(ا)ت2ّ ید ںیہ یکم ےل ےک هاب

 چو لا توو قورت( غار ور ےک لئ رس ۳

 ۱ را ۳)۸8۳۳( تب د لاء ال ایر یک 2۷
 ی حل تارے یر3 ےک لا ا اپر یک رکا ور

 ۱ ۱ |ع جا »تی آ

 نت ع )پیر امت پ )ےہ ںیم سبق وکی ۱
 دا Pee یب _ےت یرورض ن آر قت اتا ےئلیکے کت سرد

 س ترخ روا( )وب ب ل ید دیت رم (۱) ےن سی من جور
 ۳ رد کر ترین مگ ن آسا راد (۳) ںوہریسر م

 ۱ ۳۳9۰۳۷ تے آے دو ےگ سیم ای رخ تاج ایک ا

 ۲ تریش رکا( )اب 1۷ زت لتس کد یح و رک (۱) هر عدم ۱
 ۱ ۱ ۳۷:۳۵ تب ۱۳ لے یک حق ایپ یہ یف ئاجوکک شا

 فولام نو وکں وگول نج ثحعاب ےک قی یح و (1) ںیم رہ عو کر
 ن( مث ج س ترخآ روا ایتد های ایک وک و

 ۳۳:۳۱ ت آے د۔اوہ لزان کن آ رقص او ےک جرالصا گرا ۱
 روا نارات یو (۴) ےس فی دوم راه (ا) ےس یم ےرہ جوار

 ۱ ۱ رزق کل ا ے ایم کپ ےب ب ےےا گل (۳)ےس الاو ےن اک یم تیم

 5 ۱ بی نیو ےس تسلط یک او دی 2 2

 اج ۱ ۱ ۵۹۶د (۵/6)(۵۳)۳) تاک قسم



 یو رسل ۵ 7ح
 ےس وصب ۲9

 سد ۔ےہ کر مگنت حالصا کن وا داف مات نا )اچ ۱
 ۱ ۷۳۶۷۱۳ تی آ

 ری مالک ناز ناضارک کش سا سی ربت ور
 ۷۵۰۱۱۷ تم آے دے نامے اک رہا

 0 ںی اک نا دا یکدیحوقترور یش هر ور
 3 ۵ءےا

 ۵۱ت یر 8

 ے اج انس لر ع لوک اکن رم نا ند ےک تای (۱) س ار رو

 ینا برا (۳) ےگ ںوہرازبدوخ ند سا ے رکو گرا گالری (6)۲
 ۸9۸2۰۸ تی آه د-ترووم2 ےک امر لآ 2 اان رک الما

 ےک و ۔ے ای( مار امام رت سیم ام 08

9۵9۳:3۳۹۰ 

 و دیت بج س مان م اظ ترور قوب (۱) ے سیا رہ عوار
 رب( ) ںی تل اب لمد یکے وتخسر خ مکن آر قا ےس یھب ب اچ

 ۱۰۹۰۱۰۸۰۱١۱ تب تک دےےگ سخت نا ناصتن ند ےک تم الاغ ۱

 ار ئل ےک ےک ےس ترک ر ےک تمایق () سیا ۵ر فار "0ت

 ںیہ ےج اج انچپ ےساز سر گا ںاہ۴)۔ےگ ںیہ درک ازم کی ئاھعادی نک بے ںیم
 ۱9 تیم تھک 02 الصا قا تو اون ۱

 ادروا ںیہ ےس اپ انے رئ رک ش ےک اثار کا ے نا ازین جور ۱

 هد. ںیم کر ایقخاہتومناکم اللا ام یار ںیہ ںاہاوخ ےک لک یک رخ روا
FF Ie ۱ 



 دیت یس

 یی #9

 7 وکیل ورفاکرواتجق رر لر السا

 ۱ ےہ رو#زا ۱ 1 اکا ۳م راپ ےس تی آی سود یر اوس
 ہد شا کے نر زا ور ف کی بجے 7 ایا تفو کیا یا

 ٠ و کے ید چاپ |_ 2 وم ننالس
 ۱ او مولتی ب بیر سل

 و رعواکت ظاط شا ےل ےک دیم لآ 9

 ے ا ےک ادارا شے زاب تینا تستی آر
 ںوتر لن لنخہ دعوی یخ انچ ےک نی کت اح ی ا ید و واک لزا یورو

 ںیم نوت ور ںوھکال چ با ر او هو ین آر ق خرآایبرفادول ےس ۰
 ۰ ووو بت رپ ےک طفح لکا ےہ ےک لاسٹ + آر آے قون و ووجوم

 رب واسم ات کت فیر قیم اےس فرط کند نادر گراف

 ۱ یک بتر فی ی ن آر ت۔اگوہ ارد ہدعد اکر لا یش دنت روا شو مایا لا
 رار ن السود ون ےس یت” بج ۔ے لاش یھب ہقرف عیش س لالاو ے رک زا

 ۱ اجر فورم شک فیت ی وح یش کد یب نآرقزور هاو ۱

 درس لک ی دیم آکے لاش یگ تاب ہی سی دت تع کز م ےک ہقرف سا۔ےہ
 من آرت لسا کے روا دید اڑا الو بارش احم وج یش تاب آر
 ES کز ہمارا ترک ےھت ےنیا سی رب لاسو ید ہم
 ےک ر سا ہللا ایما ے مور لا تماروا ہے کاپ ےک یک ا ۸
 ۰ ران نہال گنا تا ادا
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 لوس یو ورم °
 تو تا فرکوا ٦ قی -.

 ایام ےس ےراک سو

 اگ ااو راگ ا ےک عناطیخ روا رو شرف شرف ںیم مي مآ

 دعب ےک سا ےہ اک وہ نایب ںی ۸رہ راپ ہصالخ اکس نج یلاز فو شر لیصفت

 -حساکچ و« نایب ںیم ته طولو میر را

 ٰ ۲ ۱ ترد الو

 گرشارج سٹ ںونا آر ںاہیب ل نوار ےرسود ےن ماع راگدرورب

 ےن رکن ایامنوکں وچ کت ایکلڈوا کا وک اک کو کن ا ل۶ ںاضاتشن کت ررث

 یکں وگول ےن یار کادر اظ یب ردا یی داف با ںایناشن کت رر دق ییا ےس ۱

 ال ا ںیہ اوہ ۔ںیہدوجوم اپ ےک دوا ےنا زن ک ز چر ۔ےہ یئام فرم یزور ۲

 ۔ںیہ ےل اک کے لای ےن دا رپ نیز ںیہ یکوہادیپ نازک سش ءےہ

 عکسای ئل ےک نادم ںونامسنا ے ٹا نا مر ۱

 ہلے امر الگو ت ےہ کاکا تات اپ سی نیم ز حر طس مج لا راگدردرب ۱

 دوا تحت باقر شاد یی

 ےنوہ نی لش نک کس کت وادع حب تقی ۔ےاررکل مگ |

 کا یاشار وا ارج ےک ۱

 ایک نا سیٹ ا اکی ارگ
 یا مد آت رضحت روا اوہ ےس لا زات ٦ اکی تارگر وا تلال لب

 ےن لار کاپ دا ایک کن ہصق ی اک ا وت اوہ نا بت بسر اک فا

 نار بج یت ایک رسک اے ےنرمکو 0 | ترحم ےس بس

 مک و تربت ےب ار اگدرورپ ےارہکے اترکی تسارخرد با وت ایگ ورک گرو .

 گیم رک نوادر تک تاب



EDE 
  7تباہ ےک ا وا ناتا کوک ےن 1ا ترص یکل کات

۰ 
 کا ید سیئارکےن وک لہ سا ید تباہ ےن لات قت وہ ات لا اکت لرد

ٰ ۱ 

  ۱ےریم ےاومکید کي یہ ےتامرف یافت مج اوہ رات وار تس ےل: ےک ےنرک ارگ

 “نیعم َنْیِعَمْجَا ْمُهِعْوَمَل منهج نر او کون نک کے کہ ايد
 :* ناںسغاپ اے ا کہو ےل ےک نا ای نج ےس دا ےل ےک ںوگول بس نا م
 3 6 ںویتشر قوم لا اح لی ارگ کلا آپا متادفاسناےاےلساو
 ساک کرک اک اے ازا اے تاماعنا ساتن ایر
 رب ں وتش نام اب ےک للا ارا تر

 ۱ رکےن بضحخور بق اغ 2 ےش رف نم لای ےک 3 ماریا ترت
 ینا یکن اردا کتاب یکن شر یت کیا ان آ ں واہ ن اردا ےھت ے ۱

 ۴ ےک

 ۱ وخز نگو متارا ت رح کی ےہ رد اتار یک اش تیر
 اد ےخ رفوو رکات ی یھب اتکا او# سوگ ور لم لدروا تری وج رکھ کد
 بکس سم تم سس ترس آر کے با رقعورہ 5

 تل لب روا ترارش گل و

 , رد نیما ۲ر و یم سی ےک روا یم وپ ی
 یروا و او یبا ےک کر وت ےک ڑ لرون وک ںوتشر نا ہو 7 لوم تب سی گرگ
 و رولر تر وا ےہ ےک ویا مت اما تیر کک کے ےک ےن ہک

 ۲ < کیی د یکن او ےم وم نکے روا ارت قو ڈک ل قرب ےتاسسےک ۱

 ٠ یکم رک اک کالب گویا گن آر ی لا !ورکی رم رر وا قو
 ۰. ریا یدتوادخرف “الفاس الاغ انَلَعَجَف نیقرضُم یَا مهتدخاف"
 ٠ ۱ یک سام قی رک شر سا سا سا



 ۱ تا ضرر وتو نارنج 1 ۱

 ۱ نان نا "لیجس نم اهیلَع نرم" یتا روا ایگ اواو

 ۔ ئل ےک ںولاد ناچ ںیہ ںاین تن بسی یک شاب یک ورھچپ ےس وہ ۱

 زازعاادب تہ ای نااہل ا تمر
naa LEA 5 

 یکن اجے ےہ ر نب ےھ دا لیٹ یقینا نشو ےک پارک ایفا افرا ۱

 تی اور لوق کلو ساب ع نا سیم لاعماعرور-بس_زارت انا لا کیا نام

 لاو ےن قامت ی پ آے یلاھتلاہ کے ایگ ایک ٰ

 ٠ تان اکر وا ت اقوم امت ےن اھت ہٹا کے ایک قے باخ سامع نیا ںیم ۃ لا.
 دلا کے جد کب ایام رف ساطع مو تر هوازی کیک نم

 و زازعا لات ترضخ نس + فی ریل
 دے مارا

 تب نکن آر روارگز اک باس ما 3

 نا کی وات اعتاد مات ناروا ایکو رک ادرار باصا 93

 وگو کت تر ات یکم رکنا .Ji ےررار لو 7 فازا 4

 ر عم ا “مْیظكْلا َنارفْلاَو یناتمْلا نم اغْبَس کیتا دلو” اوری ٠
 اتو تعط یک ناسنا تاقوا بل ےک ر ےگ ھتاسےک ناسا اش ی شپ

 اکا ا فردا ی کیی اے قبلا فرط یک لومو لاب روا تنم زو بز

 نا رشا کنم اجار هب اعم ام یلا کْینیَغ ندمت ال” ہک

 اد رک اء الاب ے تش زو بی زروا تاود یگ این دوکن ےک لا فرط یکں و گول

 کچرے اج روا ناور کیا ۳11 اد “دلا ةويحْلا رمز” سای

 (یولعراکککابرگنالوسزانآر لا رقت ص الخ ) حلب تشیع ںی ا ےہ تہ



 ۱  نالعاکتوترعقموآ شک رسم
 -ہلاعش ۱ قلحتم ںولاو ےناڑا قا اک ڑی روض ۹۵ر ملتی آ

 ٰ ریو ےس شتر کن کشم کس لس سی تورکی یا ینا مہ بینک ناف
 .«لطالطلا نب تراح ءتول نج دوا «برلطم نب دوا «لاو ن: لا ہر قم عرب

 7 5 - ۔ںیہ نکے ےک نا ہا ار فہ ت ےس رکا ڈا تا کرو ۱

 نرخ “يملا زْیِدْسلا انا ین" ےس راہ رف ن العا یک اپ آ
 ٠ ` کم تروص یا کے زا[ روا ںوہ ا را باو اد رل
 ےک رک لوق ےک ن فوم سیینہدام آ ںرط یکے :تسیرھکم موق ےس ےک لیاقت

 ۱ یک حی ساق اکو ہما یئرشب کیا اناج دہ اد ت تم ۱

 ` ںی اہ منزل امب کرذض لی کلا ملت لَو” ے اج
Eلیجیے دز نا عن یر لک گڈ  

 کاپروا جت شلاق پ رک رالعاکل ا ںیہ تای نی سس
 7 جا 0 هم فیر لوفش شکل اما رس

 2 ہک و نا ایش تماق

 لالا تا ایگایامرف ورش ےک لگو روس

 ا NOt LE JR IRL یک رک زر 0
 5 تم ا ج92 ٹو لرد ۱۸۱تا ک۲۸ تیمار "ؤ8

 "×08 ۲ ۱ ۔ے ریحوتلا لا توک قورصقم یم .:ةروس هصالخ
 ۱ تہ جا ںی ماضی ض زیا :طیر ےس ڈروس هقسباسن
 ۱ : ےب رح و مرمر وارجوا گن هک و روش کروا ےس گیگ درشت قو ےس ےہ یز عا“

 ا کت کیر وحب خیس” روا“ هللا حم نْوُلَعْجَی” کا ےیج ات اگر یگ
i 1فام  



<raسس رح  
 کیا کلا گو س یک تردرضا کا دلج سا ںیہ 2 آوے

 ۔ے نایاکی !تررقراریحزآازارعب کوہ سی ےک ےگ ج ےررم تو

 گا تیک ا جو تر زت ی الذ و تابان ۱

 لبه ےن ولج تام رک تامادنادد ےن ی اھت شار وم سا

 ۰ گرام رفت ناس او نی ز و ایکا لیپ کت اتم کی راس ےئل ے نانا

 رکن ایب کک ات کتیا ین اروا ترد ن لالو شل یی و رکن اب لیفت

 ںونامنا ےن ہٹا ںی وج وج سیم ںوہت کر ر تروا ر تک ی ںاہی ید

 سا تراھت ن اگ ولج رک ل چرب ںوتیکردنحسایکر کذ یھب اکن اء ںیم یک ئل ےک

 ود لی چ بنیا کو کد ت یکن ا ںیہ ےک لکا ام 7
 مات نا ںیہ ی“ ںایاثن ایکت رد کلا فرط کر سوو ول لب ناما اک عام

 ہک بامر ۱۸م تب آ خم وہ ےت رکن اب ات اماحنا مات نا کت ر زذ یال ۱

 _ ےک رک تی را زر ولے کر اش کت را

 دید ت کت اضارتح اےک کی نوکرشم
 وج ے نایباکل وشڑاس نا کک یک شم شعور ںیم وہرایگروا وتو

 تا ےک لصق کک و ےس ۷ من تی ےج ے رکا کف الخ ےک رگ هو ۱

 اکے نجس ناصتن لند ےس لورم ناکے اب راج ایام فی روا ےس یراچ ید ۱

 میز کراس ےک ںی کک ر وک یف کا یلا تود ناچ کرک ئ تروا
 7ع 01 “وس دما ۶7ر یفانشعب دَقَلَو” ور ےک

 ۔اھکل سکا

 رکی عن اش کاتر
 نرم" ک «مهیلظب سانا هللا دی وو” ےن تاش یادت مت ا



 ا ا ی
 ۱ شاپ کم کیا | کا اش لاحت رار کن یم یی ےن مئازج ےک لوق اتا س ایر
 ۱۳ رب ۔ےرد قا رج رارناچ یار میک رجب یاں اڈے او

 ۱ .. رز یک ناش لا كاش دلا
 و 7 سا اش خر یاسر نر قلت .
 ۲ آن اروا تشر واد دد ے عا ےک ایپ یوم روا ۓای چ ےن ہک و با

 + از لب ےل ےک تعفتم یر اہ اانا اما بسیپ لاب ےک ناروا لامک
 یک ناش یا یب ۔ےاھکر کت ا یکم ںورتہ پا ےس طال قم

 ۳ < ناب راجا ڈاک یی کد ںیم ۹۸ر ہت یب ات
 ۱ ت مت ے تور ساک ۳

 ٠ سا دے اتم ہزادنا لوک تست سوم اظ نا اکیا رواج اتم
 ۳ قلا ارس نانا مزق کردہ فی

 من لویگل اب ےرایقعا ےک تماسج لپ رک ےہ اتوہ لش قاپ ی
 5 مرا دے نا کت اهراپ تراز رچ ں لوت ؟نیقرواے لو« یک
 ۱ نیر مان اف -ایرو شے قسم فلتخکایاھر اپ لوصا ےک

 یکن ویا لیتو سو ںیم او ردناکدرف ین روا مولا اا

 ٠ کر تیکاروا یرامم جی برکت ی تکنو ئابان یں ل کت افت
 نی ےہ رازچ ںی ن ام ےک لا ہوکر ایت ےک لا ںیہ ترا دا ضا رفےک

 ہد روا سہ کر ای لای ےک ںورامحمم ےک رکح موم تیمم ںیہ تو« کتاب ست
 لون ےس فوغ ےک متر یف ے وم تاج اب میس لو ےت کر ات انکم

 وا ولوو کف کس یب نا تا اتے مبدا یب ےن ںی لک .
 ٦ ہو وو وا اج ش ناوج - ںیہ سالار پ لوک

 اتستتلکاسنھت ست ک ipi7 -- لب  EESےس ےہ ٹجوجویووییمسس -

0 
1 



 ياد را --- 47۳ کاتس موم سد
 و اووروا موج ازم تزل یکے ۵# بس مت یب دواےامغباذخ یک لوک لا

 نام اف ےنیا ےک ےس یر تین هورکف لس ںویکے ناک اقش
 ار ےہ گوررجاپ تسا كاب رد ےک ےک ول ےک اج ھٹی رپ گدا ی وک ںیہ ےد
 وک ا نوکے یکے یک بس قوق یک یکے ناک ےس یورک سارا
 دلا ےہ باوج کس ےہ جزا ولے یرلور روش لک ےس ا نوکر وا ےس اید تایادب

 ۱ ار تقروا

 تا ےہ ٠ کاش چاچ
 نوش« وژاهی نکل اڈ تاب ہی یش کے ی کدہ ےن دے ک پ ”
 ےک وج لیک هی اپ ےک مکر ہر چپ لس تی لب اراک گن وفاسناروا

 لوتسار ےک بر غیا ےئل ےک یار آے رک چپ سی لوہ بوم 5

 لوک ےک رکے انک ارد رود انچ) ںیہ نار آے ے رت لپ
 کیا 2 ےک ےس ےس سی ٹیپ ےک لار واچ اہ اک ج ےس اےک
 تہب کن وگول یم سا ںیہ وب فست کس ج غی ) چ کوچ
 “ےس یلاقشن ئل ےک ںولاو چو سواج ءافش ےل ےک ںیہ ایی یک

 ا راج ایکر کو اکنون کس تری ۓوہ ےترکن ایب کت یر دق لالو نا
 ےہ راج ایک و فرط کت اب ساروا ےہ یر اج کد مک کف اصناو لرعرواے

 ۔ے اج یر کر آکے راونسےک تہقاع یاو وفاسنا اتد ک

 لوصا یر ےک رش اعم (بالصا

 ےروا شوا کی ثا ی اتا کن احا ٤کا لدعے رام مراگدروپم ۱ ۱

 وت ںیم ام تایاردم ہد رم ےس ترک وکی شر سو مکھی ےس اور ےس لوتاب یک اص

 ےگ ے ارے رو اض یر رب سا ںی یف اکروا نما ےئل ےک الص ایت رشا



 ستی رو یب شر رپ و یو
 ۱ هام ہدایز ےس بس گر شدت تی آب کرک رک ساری دوم

 5 ےنرکف یر تیم السا نکو ایج »رمز. دیلو کن کے جم ےہ تی هوای ردا
 ۱ ےک ار زاد بکن بر کرے سرج گیت تیچم اج نام ایکو ہر وبجرپ
 ۱ ۔ے ٩ هر تم گل روسی «چ_اتهاب لر حج میله بیطخرپ ےسا ےس سبد

 5 تہ ایک ےس لقب واچ ایا ام اکل وتاب نت یم تی آ ا
 ۱ (٠ لگو لو جم بم )ات وا یک “اد مکا کے ووک وزاد تیا ترو عئامصا

 ےی اناج گز اتے ) یارو( ے ایک ےن تل شے سج له ور )رم

 ٦ سے ام ایکس ریو دہر وا مل ری
 شه یدورض لرم ی جت هچ ما لرم ۱

 ٠ ےب ا یھب اس ےک ورا وتو« تا ےک د الوا اں تاب روا کک
 ۱ , یر سکس لوم لنوو ںومیامن لول و دوا کراس کس سر ۱ ۱

 روا تعامل ان احا ےس عنامحا لعاب
 0. ۔ےہ م ن احا راس سلوک تب ھتاسےک نادناخ

 " ندا ھا ےک ورا تر نک جا قر یک نت رب تنی ۱
 ۱ س بارہ ڈاک رک

 ۲ تا زاد اد لئاب تحات کس لار ۱

 و ۱ ۱ _ هریو اوچ ء بار
 ترق سر ںی شرت کیش :لاعایارگ

 7 ام لس سرا تم تکان ه

 تی ےن رس سس سو



 ۱ 7 < بک

 یر رده ۱ ۳ ۱

 ست نيم ی چپ یل حرب کد

 ید لا حجت اس ےک ہشح ظعوم روا تکو کں وگول پ آہ کہ روا ےہ ایگ اد مع اک خاتا
 کت روس ۔ںیمرکر عر اصل اد ےن یل نی شی ہار لا روا ءس الب فرم
 اک ازع رل ےس بج گلو« لزات یم باوج ےک ںوگول نا تی آ لاری
 چی قانو ہرا تیل کپ لوبلاطملوضف ییا ےھت ے رکی اط
 از یکن شکے نون ل گه ےن کپ ان تب آ ۳

 ۱ ۱ هر تم شمار ۱

 رپ ار رمان ۱ رتل تصالخ)

 تہ
۲ 



 _ناضمر رہی ف نآرقلا میر 7 ۱

 `( یذلانخبس (۱۵)هراپ

ruیرشا ٰیِذَلا نبش ۱ دل سا  

 | “یل ناخب” _تبسانمی “ مارعْلا دجسملا مالی هدّبعب
 ا ربا ey ارا نی رومی ۔ےہ ات اجاہگ ۱

 5 او لیگ ۱

 یک کیا میره ربط جوکہ رم یت روم 5 ۱

 ۱ 1۰:۹ ےہ آئ عد ناییاک ت زور

 ۱ ار اه ںیہ ےتد تو رم فرط سج ںی رب یوا

 ۱ 3 جت سو ی او اہ ییا

 5 ۳۲۲ ےب دہقح توکد محال | صف روس عروق ۱

 e م۰ اج تی کو خروم اا لیں اربن وا

 و ید کا ںیہ اوج نک کیل تحت شهر 5

 و ۱ ۳۵۰۳۰۳۵۰۳ آے و
 ۲ 7ک ںی نا شک کره شرر ۳۹
 ۱ o ۵۵۳ے و

 شا و وه حشری
“mm.تم  Taam, reat. aT"دو  



 ` “Rp ۔
 کت نو وس یھب ات

 ےن تمام نامناسب کا رخ رک کک یل توفو کا ےن مقرگا
 ٰ ٦۵۳۷۱ تی آے د۔ےگ اج ` ٰ

 ئل وو ٹاپ یگ ی کش کیبل تر اکا ر
 ےاتہ ئی دال در شف نت ام مری سج کے )نب امرتا

 انش جرم ج چاچ ےس ورد دن درک نمور ۱
 مس تک و _ ورکا یکی ون عرب ےس تیر ۱ ۱

 ےک ر۔ےیزالزا اڪ تاع ر ترالاوس ک س لار الر
 ٩۳۲۹۰۸۵ تی آ 9

 ۱ ی ی یو اتاق کج شر
 ۹۸ء۹۳ت آ 5

rih۔نای کف اصوا ےک ںولاو ےک کیل ب ہقح توکد ںیم  

 |۰9 ۱۰« تی 2 ر

 شہ کفی ا بای( ۲ )ریہ( )سار ولر ےک فیل ةدوص
 ۱١۱ تیب آے د۔ے نایبانھٹاروا(۳ )انچ

 ا٦ تہب 3 دی زاب باک ےک فی عا سک
 ںوگوا(۲) ای لیکم اطر نی یاد عا ےک نشا 1) سط

 ١۱۱۹ تی ٦ےک د ۔ںوہ ل قے مات ےک رک ایت ب یارک اپ الطاک
 `. ۴۵ت لس و ۔ یگ ل اسوفوس داعم یکے نار کوس رات ل رم عرالر

 ' وکی کرے او ںوفابدد اک ت سر دیح وا کیا (ا) سی ھر نیر
 ۳۳۳/۸۰۳ 2 تب ۳ ر مارن کک ر شرب ےک ینا یک غاب(٢)انرک تر 5

 0 نیم هوا ین ر لد
 ٦۰۳۵ تہ تک تا



 ے ایش د ےپا کرد قلب نات ر حریم دک

 ۱ 3 ۵ ترس ]کن ےہ رڑوج شر عام

 ےڑوج قاسم <

 ٹیم تر هک دے بیپ نولروا د ب ےہ لا

 ےئل ےس اتاط یکسال ما لع یوم(۱) سی رہ عرولر
 ۔ ےم ج۷۷ 19ت کی د۔اناپ ےس دانت ارعا ےک تاق اروا( ۲۔انس

 ۵)د

 اوات ۲راا ۵ے لنا سا یب وس

 چ روپ عر کرلی علا لا و یہ
 -٭دے ےب... عج. سس. r و ہول و رخ -وسرود ہرسود-ج اس دبج دجسور دو HA ا ا کا سکا ل E a سان سک اس اک تل اسکا n کک ک ےنلس ی س و تور و رسم و و

 سس ةر سبا ےہ ہرن ےہ ر اپتا ےک لوڈ پی رتروا ے تروس سم وہ نسیم مر کن آر شی ©

 ۱ ٠ ےس یار ا٤ رواتارسوداک ہوس سا ںی فو حا ہدوا تام ۸ ؟ترابآ
 تار اما یل وضت سیم ةروس لا گچ ناو ار ںیم مک ارا :هہیمست هجو
 5 بو چیک ارساڈر وک ا ساو لا ےس رک اکے ناج ےن کت ار یکے ی

 ےک تر قت اروا تاقا یتا شی روس یر 0 : طیر ےس تروس یاسا اس

 ےس سجے مشق وران کوچ ےس گڑ اک جا ارح صقل رو شک روس سا ءاھرکذ اک یار یا تار ےل

 مچ بسا اک یم زاغآےک رول ارتقا ےک لوازم تستر تو او تلاسر لقب روضح
 ما اکر یم راز اےک عی رنو فیلم روا تداوم وری یا یلص ترشح > رو یی 0

 نسا ایامرفرکڈ چت اکر صو تدا مع سا شک مارا یی ۃروس سا با ءا ف لش وہ ےن ٠ ےن باکس سہ اھت ایگ اد

 روا ےک رام ےک خذ ددو تشج راس اروا پیر صا دس تپ ی لوب نل وکں وتا 0 1

 ۔ے اج تلال ت یا کتیا ۱

 پا سم سس نا کنی شا یا لوس,..... :3روس ةصالخ

 ۱ ۱ یس یا رکا 00



ED“ Drag: 
a 

  ۰ےہ ںی عم

۱ 
 لارج ۔ےتامرف مار آم گے یا ما ندا اچ لا ی روضح_ابآ جرات ار

 راوسر قارب چپ اب وعدوکک راپم بل کچ گرامی اک اپ 1 ایگرادیب وکپ آے
  ۱روا یک ل اتا اک پس مارکہ انا مارو نا ےگ ےل یاد ےک رک

 ے ںاہی ۔ایکل ام فرش سرا زا تسر دد تملک الہ پآ
 ےس نون رک رپ ںوناسآں و اے رکود عب ےک وکپ ا ا لمس 7
 اج ےگ کر ا ارج رک بک قوم زاد پ فرط یک وا یھ

 نا گن وکی آب راک پ آں اہج چپ یر راج اد رب اچ پآ :
 روا یھ خرزودد تشج لازادعبایکل اح تاج الم فرش تساد هاب ےس یھت
 ےن ال نی تم پس با الو پر حب ےک نھی درام مس ترک
 بس یروآف رخت کے لپ دا مار نار اد ذب ےس ںاد

 :ںہ ایر فواشرا لات اوہ سیم صح نم رفتی تار ی کیا
 رے مار چک کے نب پا اگر یک ےن لی تاذ ہد چ کاپ
 ےن ترکرب کرام اگر کی

 :ےنجروا ںوناسآر انہ کے دہر ک2 لایا اک عا عش رکت یآل ا ٰ
 شر ںی دو ہتال شر دانگ ور وف
 سوکت کت

 کیتا قب رکے د تار وک کم ترشح ےس تیآ کر سود ٰ
 اارفاطع بقلاک اڑ وکش اد بع” داپ روا رک اک ناپ ا ےل ےک تیا
 ٠ ےگ

 قاب ترور یک کا ایم ےک ویک کت ارو
 | س تار وف ےن لاعتناوج جد کل نیب سا ےس رت یآ



 مم سس رو رفیق

 ےس بو کتک اج رمود ماش نیز مکی لا رف فتا

 نیہ اچ اب ےک ال سم لوازم ترم لود روا ےگ الی یتا

 ۱ نا ےن ٰیلاھت یارب ءانب ےک ےب ودرشایخ اب ےک سارا روا یگوہب یروب لوک

 یک امام زر ط یر بوکس وا تیپ ےن ایدرکا اسوار مت تب ہاشواب کاپ
 TEES یک ورک منم یھیک قا ر تم یر ر ری یئوکی کت راو یت

 یراوو تلژ تب اهن صرع اکل ارسزتسروا ےک لج لپ روم نجس لا

 چا وکں ون دوبی ےن نا ذت ایک لئاب ےن نا هاش بح رھی ہارا رک تاس ےک
 لباو یھب ن ام امس اوہ اول روا یو ےد تزاجا یگ ےناج لباو نشو ہقباس
 ںیہ انگ روا ےت ےک آے ناک وہ ےک نا رکا کان کر ام کیک فو لاایدرک

 یش م+ وم مس سہ ۱

 ہک --۔یگڑدم یکن ا یھب سم
 2 اف نا آ ست تحت گکانوخروا نیرو

 ےس مود هاش نار افس لی دویم بج ءابآ یش دعب سین سلا ےک سا

 ا - ده پ نارکے رکاب تہب کو دق کیتا تدا

 ۱ ۔الاڈرکداب اور

 ۴ . اکائاو کل اعا لوټ ۱

 ابا ارتا یار :نآ تلے هر 1

 ۳ ." ب :ںیخ ا فداشا اثر اچ کل امال وتزن نی.

 : ۱ _ نوت سرو بب @

 "مد 9۹ ۳ٰ ھ7 بانک وکر ورک ۳

 ۵ 5 انو قام ےک تنسو تیر شاک لک ©

 ا ی »4



 نامر روشن فلا سی

 لوصا یواش ت سر ادم یئالسا

 ںیم ترخآل کس ج ےس نا کم اکا شاخ نا ےس ۳٢رن تیآ

 :ے ببس اک دا ھ7 الہ یزرو فالخ کا ناروا لام

(D 

@ 

 00 وه هه ©

 ۓاجایار بھ دوم کیسا و“ ےک دلا

 سندی نا ۓئاجایکف ولس ن م اےک ن لاو

 سی یھب و ےئاجوہ یراعب ےب مان رکت رخ یک ناروا ںی اج ار ئی ۱
 ےک نا ءورت اب ےس مارح او بدا ب بوخ ودر یر کی ا وک فا”

 ےا ورکا مر ںی جے نارواومر ع ےس یک جاع روا تقفش اس
 ر ےہ ںوہنا ہک امیج ےس امر تر ر لولور لا ءراگدرورب ےس رک

 ے بجاو لم لوماک ر اہ فرص تع اطا یک ن د لاو کے ر دای ہی تب

 ! ت یر۶ اچ ایکہ ب جاد تع اطا یکن ا ںی م اکے انگ اج ۱

 سی سا ی زس تک ی تر مام

 _یرلصروا نواوت

 به ساب زن لوضت

 ۲3 ئل ےس سر ںی اں ا اب ےراہتروا ب رکل اوس گول ر تم ترورض

 ورو لولسہ 4 نجود رکی خر ست مک اسکین ولوت ۱

 2 ۰ے لولد فا زا سار وا یر ول م اکے لارتع اتو ےک 0

 یک تارک یر ئاز ےس ہا راج )وت : لگوکو الوا ےس شی دنا یک -

 ( ے٦ شے رمز ےک د الوا یف

 | چے یبا
 درگز لو یک ا



 2 تھک تا ضمر میش وف فا موم 5

 ۰. ۱ 1 39 ۔ اھکدن ےس قبر لاج انوکل ام ےک می 10

 ۱ ۱ و دن ایددب لم لوک بان رر

 ۱ تبع ےل ناوک لن تاج کے نیت خا 4ت
 ۱ ۱ ۱ واچ رکا ي ز_ کوم لاوس ںی

 سس

 5 ه لاوساکرتزهرایود ۱

 5 کا ی اش یک حان اےس ۳۹ کت یبآ ٰ ۱

 "چت یاب روضت و والم ےک ریو 7 کشا ے فرط کت تاقو لخت ماتحب ےک ےنامرفرکذ اک

 ۱ ۱ لاو ےناجوہ لی هدر مرو ےک راک ر٣ ۓشوا کپ آن ارود ےک کا آش توا

 ےک ہو کیا الش ایام رد اشرا ب اوج اک ت اضاز تکا ےک تصایخ نر ریتم 4-7 ءایکرکز اک ودر

 وہ٥ ر ەر لا از یراج بج ؟ےک ںوہہدنز رم رایدد لم تما ھپ مک ںی

I |ایام و لایا نب 4 ےج مے ا اع کا ام رہنا باوج کس ںوہہج لن ںیم کا ترول  

 ملت یا ےس گستر شووکا ای گا تی ۱

 ل اڑا ريان ولت یگ “تم یرسودہو ےت یک ید ی ملی ایا های اه

 اک تفازشو میرج وا ی زترب هم تاتو ر کر یک نانا سیم ےہ ر تآ

 ۳ روا نوگج نا ید کراوسروا وگو الوا گم دآے ہ کد تز ےن م ایامرق ےہ تا
 5 ین« یتپاوکن اروا کد کز ور نا ے لش لوزیچ یر ف اص روا ں ردن

 .تساقک اف واشر سو ےتامرفرکذ اک انا ےک ار - ید تیقوفرپ تاد ۱
 ٠ اکا غ مون ںیم اب تیم“ ں واو ےک ناوک ں وچور مات مت ند ےک
 سیو سا شجر وا ی وے وتس یکی ایم اک یا یوگا وے دتا ںی او_مانلاعا

 ۳ کک چد و عر لا ی یش ترخ ود اپر انہاسدنا ےہ کار

 8 ۱ تراثب دوم اتم ےل ےک چ روض ۱

 تک ۱ دانا بالغ ےس سا مے عم آ



 - < اضم رتی ف نآرقلا میرنا

 2 تک زا را کن از نار تداحے رکا ۱

 ںاہچج ےس تراثشب کا کد تراب یکے نام فاطع ووم اتم کب آرشگزور ےوہ ہن
 ناب یکم لیک ہیلع لا یاس ات آے راہ ںاہد ہےہ وب موالح تفر یک زوم ماتم" 5

 ۱ روا یاتس وه کبک نرد زور کس کر ںازادحإ ےس اتوہ راہظا یک اکتبر

 ۱ ۔ایدرا رٹ تمردواءافش تع اہے ےک نامی لول ن آر ق

 تالاوسکس لول رو تو روص

 رتچ ےل ےک ےک اج وک روبن یکن اپ روضترم حلوم کا كس لولدوب

 ےن لات شا ؟ے زچ ایک ور ” اھت لاو کیا ےس س نا ےک تالاوس

 رک ےک یکم اوج دو کاتب ہن ےئل ا آت قتیل مک ور روطےک باو

 ےا کا امر فدامشرا اتا تفت یھب ف قوم رب تپ ےک لا تره لوک ارد

 وج لاوسود یئاپ تا ےہ ےس مس راگدرورپ ےر یم حور” :ل رار ۱ رج ۱

 2 ارفاش را باوج لمس نا ے ی سن قلا دسر وا فی اھ

 _ےگ لوم نامی دلا اشنا ںیم ت صو ریس اوج

 کد ن رک یی یش یکن آر قوکن شو سما
Eےہ کے ساید توی و روا لو اسا مے ےک رک اتو ےس ۸۸ر متی آ ۱  

 کل وین اک اوج بان وک تم ےک ی ن تفت بس
 تاک اچ ایک ل وقت قو یا اکشن سی ٦ے وہ قکولواپتروا لا
 ۱ اکو تابا لکت م اق ہنر وااوہ اسلا کنت آی

 باوج ےک نج ےہ کف اک ناب رخ اب ورم دنچ یکراغکے ۹۰ر سکت یآ

 یکں وگول بج ںوہ یر آف یا ول لی کک دام فداشرا ب آکا رفد اشرا سٹ
 نره قسم لا فرا اوہ نک اک وتشرف نشر وبا فرط

 ۔اتد رک ا یوکے فک لات



 7۳و 10 ڈس یو رے ءار تا
 :ے ےہ تار ہدرکں و ےتا قم اع شاد یکت رس

 ...ایت جام ناد اوج (٤)نڑ)اص۶

 یم تاک ے اف لول

 ....یی ورکر ود تشلآ کن ایز

 ےن تار یم سا ئل ےک ےک راپا ۱

 - رکا د لرم ق باس اک لی

 ۱ ۱ .... ایگ ایچ ن افوط
 ست 0 اکی ےس نم ہ7 رسو ۳ ںی لو ۳7 ےک لدی

 ۱ ۱ ٠...ایک ورکا اسم با زع کل وک بم ۱

 ن رد رد لون فش ےس ےک ا ماگ عاک نو
 ۱ کا مکعب شش لوروا تہ الت تایآ ی رغ آ کت رس یک

 دال لوک سش جج نایب ضیافت اکے نایب اک اد لر وا۔ے
 چ بیخ علل قہ ےہ

3.0 

 رک زنا کیک ف بب احصا
 7 < یوزر ررذکس روا فب احخصا ج اوس وو ےل ےک لول دوم

mmm nT mT r r 
 سس سه :ورچ وچ mm a ار ی تا ی 5

 رغ ایگ دید TE :ۃروس ہی ۂصالخ ۱
 ي از ۱ هلو« بیت حار کر روا ال ان هتک شیت

 حس سس حبه سس سس



 ID ------ OP می ض روشی نا می
 حق او بک احصا ے لق تاباوج لک کس نا ةروس ےھت س ےرا

 ۱ ےک ما ارواو الوا کل وہ اشداب ناوج دندنچ ےہ اھت ابآ نج دعب ےک یٹک ت رح ۱ ۱

 رش ےل ےک ہم یک ے ا مو ن ا زور کیا یت سی تب موت داور 7
 ۱ ےک اروا ے رک ای اج و کلوب گال لابد وب یار کیر جای ےس

 7 اروم اطا لول اقد اشد اب اک تقو لک ا_ےت نت د یا 11 ںورو ےل ۱ ۲
 اھت که وک قر تبوک موقروا ۱

 ےک نو نیا وج گولی ہک آل اخوکں ؤاوج فرنچ نارو ب ٠
 ا ارے ےک ناروا ے ر کت دابع یکن اء تھی ارضوال ورمی سو« و.

 لع ےن ںوناوج ونا یے آل ای« ںیہ گول لفٹ روا بسی« ٰ
 ۱ ےک خرو بارود ےس عہد الکآ علاج وڈوج ےل ےس بس ایک ورا ےس

 EA تخرد یا یوو روا الباب ناوج وا مو درحال ا- ام اے

 ( نص خزر اخ شامت ) "۵"

 ککے ارگ ر فا ( لا )راد داک رد ندا( ۱) ۱
 کی۹ ےس ۵ خر و کر ۔ نشاں ایما( لام )راد مرد لرا(۲) "

 ۰۰۹ عروکر- م اللا راع یوم ترشح (لاتح)رارتداک برد ی (۳) ۱

 ۱۲: عروس نین اوز( لاش )راد اتد جرد لا (۳)
 ناک ل اح ینا ترج ےک ںوگول نا یم لارکن یہ چکے لا فرو رر لا :ہیعسات هو
 بیج شی را ےل ےک ےناچپ کن امیا پا تارفتیب ےھت کا کوس کک ر لس نت دا کیف ہا ےہ
 روا وب دناب تمب یکن اک ایگ ایان اک کپ اوس اوکن ا ےس ےہ راج 2 اتم نسب تقوا ےک
 ارت کس رکا رکو لس اقم نس حک ادن ل را ار اکر :اھبر ےس خروس هقباس ۔ ۱ لی کوی کل ئل ےک ارکان اکو مراح ا
 باکس رباط نر بسا تل اگر وری تکه دس ل اچ کاپ ےس بسر اشد کت مالا

 ہے و ا a ےس سو ںو تھ و



 باج با ےب ںاہی رگ بس لاک

 ۱ وا وتروم رپ گوگرد رک م اہک سس نی وف

 ای کیا فرصت دایع ںوہ ایگ آں اہی کمرے زی کا کل نج و

 ۰ ےن یر ےس لی ناروا ایگ م حتوم یر ورسوو با ۔ے یت یک از

jایا ال لا ےک رکا ارج ےس موق یم ےن لاخر واے ریت مارک لرکرارق  
 "تاع کش ازدا ام اک ت دامع کا اکا ای اے ے روش یھب اب ےن ںوہ ا اچ

 گن شداب ےن ںوروخ لخروا کلیک عرش تہ ےتوہ ےک ےک

 چچ شام د گنی ۔اید کف نواح شراب دون سام

 ا ۱ _ یورک ورش ف رک تگ اشداب روا

SERE 

 5 3 سرای د تلبم کزورتچ روا او تا ےھت ےس وہ نس ےن ںورارش

 ۱ راک اشاب کولر کس درک لو ال یادم نی دتاسروا س ۱

 رج اس لا تو لپ ور رکاب شرات کیا ےس ےرونم ی ابتک رہا ےس ۱

 ۰ رایت یکیازوا۔ یدرگی راطر نیب نا را شر ان یا تیک کیا

 ےک نا پوھد ماشو امر ےس الس نیا کل اس ونوس نی لس یکی را
 ےک ین م نازین ی ی تب لوک ناردنا ےک رافرگ رگ بیرق

 ۲ ایک ںی الیھڈ یم ندب سیر یں یکم ےہ و ےنوہ رش یراط رخ آی ربا

 تو کہا ار ب اوم اتوسوکن لوک یش تسلط یاس اید ےن وچ ت یر

 07 ورکی نا ترد ںرط یی راے وہ ےتوس ی تاس ےل ارجن نام سا

 ی ایگ کم اشداب لو قو ناروو سا لاکن وک و رل ا یف یر قلب

 وہ بک اپ دوطرارما رپ ےک لوثاوج ور تچ لسو لس گول ,ںیگگکل رہ ںی اشو

 .٠ ی کک بج رعب ےک لا وزو نے آے چ 2 توکل ویب ایا اچ ٠

 ۱ 1 بنا لات هتک لات 5



 یو... یوم
 ۱ موم کس کیا اےک رفا ےوہ لم سینا روا ایفل ساک نر ۱
 ٠ اجاب ن فنی کھ یھب اای ند کیلاید باوج ےن ےرسود ؟ےے ومو
 ٰ کبوتر کلش سا
 ٦2کے لت اناھکل الع ےس رازاب دوا 2 اچ رکےن مری لوک یاد« لو

 کل او ر ے لںڈ ۳2 شوک رت کرام کک هک ر لا نا

 تلف ےناھٹنادعب للامضوفطس نوک ف اما ۲ 7
 ےن وہ هرنز ہرابود ےک ںودرم گلوب ابآل جی ہعقاو ےہ تنو ل اہ

 ۱ سکوکں وکول ےک اک تر تش نوری هادی ےگ گلے نرکف التخ اب لتس ۰

 نایک “انت یاس کیا اک ف رکب ایا نارود یا ۓاجایال پ تساردار رر
 بس ےک ےک ار کیی یوم دنچود تر یک ا ای فرطیازاب ےل ےےک ےن یم

 فلک تر یی ہل وا نابز ےھت ےک لدب سابلےک نولول 2 ےک لری راتآ ۱

 نات رد نار ہد ۔اھت کچ وہ 'ںوطرطن”ےاجم یک “وفا” مان کش اوہ مولعم -
 اکو و یک نیٹ سیم شک ےک ےنارک اکے نام ےک لو قو روا ایپ رپ ناکد کیا
 باغ اهدای لاس ایک ہر نار راد ۷

 لاک کسب ےس لک ےس ا رکاب نا نوک ا ارم لاسوس نتو ی اہک اب 68

 طب ا اھترارصا اک س ار »اب ایا
 لاد ات ی ل شا مع روا کیک تہی اشا - ورک چپ ترش یکہاشدا

 ںیم سج یی کو یک نوو ںیہ ںی د قراخ آکے ارت ےن اپ ےک تطاس

 اھت ایگ اید «_درارق یراشا ںی روا ےت ےگ ےک مان ےک لوفاوجوهرشگ
 اين ساک نی کل اع ےک سا ےس اپس هاش ٰ

Eسرا باء اعد ی  Eاگیںوکس او ول ورم _ 

 اڈہ تہب کیا تا ےک ہاشداب ۔ولچ ے رپ زان اے کل ےک روا اوہ اٹیک ٹا ہاشدا ٠



 ی 6 < -
Eہاشداب ایکس ان و ےک یت جے  

 نان درک اک آے لاھتروصوکں ویت ےس اکا نی ںہیں اہ پ آت مالم <
 ۲ ز_ ین ایام پ مہ لو اقددکں ی کھ کد ات آک اطاوکپ آدوو

 11 “ےس یک نکی ے وب خر وا ارے رد ع ےہ و ڈے انس تالاحوکل و سرا احررتا

 کا کف رک ام اروا بمان اک صا تاق ال فرش ےس نا اراب ک
 7 اگر ی زاروکرار یت لسا کن ا شتر لس ےن ٰیلاھت لیلا _یئگھہ تافو توا
 5 اج یهو ےک نبی روا هتک کن ا اھتوچ ںیہ هو نیت ےک ںیجکک ول ےہ

 ۱ تام لی ردا تاب اد سا ےک ناشنر بناب انک کا
 أ و ا 5

 5 سان
 5 کا رو یک یلاشم نج العےک تاقاو نا .. مے پن

 ٰ ۱ لا چتاددوج ےک تے ا کیا قی ء کت تروص یک ق کیا لا

 5 ی لوصتد تاودد لا ہوالع ےک تیغ اپ نلاءاھت کک ام اک واہ تردد ابر ۳2
 ۳ سا ےن تکا کی لود سہ ےت ےگ وہ ایم ےل ےک سا یھبب ایسا ےنرسود ۱

 ۱ ےک ایٹ للخ یم ےسا اگل ےن رکے وگو ساب ےس ہد «اید کالم سیم رور روا

 ۰٦ ۲ ساک ے٢ آل اوز یکی ساروا یکے ر لسا ع شیپ سا انخو تو

 ٠ی اوشوخ جج یھب اہو یک را وا جی مات تمایق آل واکا نت لی
 5 دیک ام ے ا ےن تسود ناملار بح اص گچ اه
 ۱ 1 ترا کل اولویت زر گر کار واو زیب بس ںی ا ود تم رو اک ادعوا ابسا

 ۳ ۱ میناب یار ںومگ ٦یک ا ےن تاود نشت هو وج ےاتوہ یر ید سی

 ٰ کت تازا نار ھم ایس رد شش کلا تقی نشو ریپ ہدایز گے خر ہک و

 کال انت ہدحعب ےک یدای رب روا اچ ےگ ومنور کلک تااپ ےک اروا آ
a wo moog r ۳ ت حس 



 ۱ ۱ نا ضد روش ین نآرق مست | ۴

EAI:۱ وات ور 11 و اب ورت جید ارزو سا روا + کر نا ۳ض  

 ۱ اس کت مارو اھت تام وکا دم شل کے عناد تاب ہر دای آت ماگ لا

 اک کرن ےن یا اکے اک اہک س ا وچ روایت ں لو ےک سا نرو ۱

 روا ایل مپ بسوی ن بایسا یی رک " بایسالا نک رش وار مے سا وف یو

 ری ےن کف ازت ایا ےب رکا ۔اناج لولیوکب ایس الا بیس 0

 ین ارس راس تب« یہ ےس التب گرا ریکاوری
 روا نامی اینقخاوکب ایسارکل کف یش کا ۔ںڑ ےک وہ التب سیم کر لا
 ۰۱ ۔ےیام ےک نامی اینا تالاپ ش مو اسارگم ںی انم ےک لون
 5 ےس رف ای لو اتکا ند ےہ کن اہ £ اکرم 7 ا

 ےک ے یبا لاش کس ا ۔ود رکن ایب لا کز یک اند اےک ناروا” ۰

 ۰ س گیر کن ریس اپ ےن مچ ےس ناس آ(ہللافماکی گور کز

 ' روس بسا کے ؟اوہہایک )رھپ ( یک لب توخروا) نک اک لک لے ٦

 سجے تاک ںیہ مر را تک ی ومار ار ٰ

 ۱ ۵تا لا داق ارب هرکس ۱
 نام رک گن قم اوز

 لو ,ںیہ قالب ےس یا وہ ریس ن ز کروا ےس ہجو یکن ا ےس یت
 ےن اج آل اوز لاک ارب ںیہ تي د امور اشو فر ہںیہ تاج

 لو اچ اید یس ںیہ آن« تا چرم لو
 کل و یا مو لاح یب ار لی اوہ گوہاروچادوچ ہد ے اتا ارنور ےگ ۱

 رو یراس کرک با اثر یلاوج تیز لک ۱

 لو ےت وہ راکش اک ےک و ھر یہ ق روال لاج فرم ے ہو یک وت ا ںیہ یاع

 سک ے تشی روا ماسک رنز ی اندک بسییرکل یہ تاج ل ب اکا
 - ترقتص ںی لا یک زچ یل او ے ۳

 س ے ےس س جے



 "معا و ی فا و ۱

 ۱ عمار اما رک کم ۱

 مک لا ےس چو کر ورور کے لا بخ > ۔ے ایگ ایکن الت ہصق ےک سا

 کلا« قد رک سه رک چ عساس ےک ماسال مد 1ت تتدوجواپ ےک
 نریم اس ےک لوقفم ,لقف کے نے یکے روا ںوہ لا لک ات لایخ
 ٠ شگر وایت ہک ایگ اا رکن انا شن ق اےک ٠

 ۱ ۱ انا تا انها ر نط ےہ سس لوس لا روا ور التب ۱

 ۲ یروشلم ن آرت الغ ) !راکزاروایزاپ تجر کت ےہ

 ات یر ضا لام اقنا” وے رس
 ۱ اے بنک راہ تا لایت شارح ےک ےنان رخ نایب اد اک یاب اھا ۳*0

 ٠ اجے ا پآ ںی کل اوس لے پ آگ ول رگ کن و دام نوک
 ۱ ۱ : وک آ گود باوج اک اوس س1 ںی "لک ای امرف ے و پآ یت کل اوس قل ۲ ۱ سس یخ تلاوڈ روا فک اححا ہیک دے ہکر ورضرللا مات ےئوہ سرکه دعو ۰ ٰ

 ۳٦ نیل اگے ای ایدرزکء اک آے باوج ےک ںولاز نا ےک ےہ رذ ےک گفرک ریما

 ۱ 1 و ا روال ۲د یو ککن ددددنپ ہک حیایی لا ۱

 حج يہ اج ٌ جیو ےک قو ےن افشا ںازا رعبا ژان رکا ماسک ینا ےک سرش بات .

 ۱ رر یب آی تا ۓئامرفواشرا یھت اب اوج ےک ںولاوس ۱

 نک 7 < اف یخ عش رض روا کوم تره هی او

 ۳ 7 لئ ما ے ا اس یھب اک تاوروا کا ل ام الا ۱

 0 ۳1 بانک ؟؟ل وب یراط ردح ےب نت اسکی رخ تم ناار تعووک

 4 ۱ ' ما ےس بستان »تو لا! تر ایک ل اوسےن سن ایکو روا

 5 ایچ یس وج سہ نجس سج مرمت سا



 ر واکس مش اتر ا یو ہت حک ا تیم یت پی

 ء ئ اج یر میلی کد مایتعا سیم وکر کیلا یوم کارواش

e! ^Z۔ےہ معاد ےس پآوج ے لی نر ھا جو  

 رخسرکےن تا یک یاب رخ چی دارگکت اخنالمء یک نوع ناتھ یوم
 ول ےن نا یوم اگل وکپ هرات لو اج وہ کلاچ ےب راضا ۱

 2 لع حل _ےڑہ لپ رو ہا یک اوج نایک و امسال نو ۱

 مرارا رف ارآےے کو رق ےھت ےس روک لحم ۳ ٤ ردود ارج ےن

 لپ کپ گچ هند مس کد

 نیم عرب ی یب یم کرس کیا لٹ ی ہک ردت کن نرو بات
 ےک یس یا ولے ورا رب ایا یوم ترضح بج ےت رود رکی قاو لا نو ۱

 ساکت از روا كدا ےروا_ ےک وم ناور رھی ےک اروااپرشداباب اج ںیم ےراب

 ام رو ابا رف ون یوم ںی مے ورک یوم ترضح تو ےک لک ریز

 لب یر اتوا 70 وا | ترص ی وع ےن قا رول ترخحح ادا ںیم ساواک ۱

 ےک ےن ناطیخ نک ات ایام ف مادے ن پآں اچ یھی طوق س ایرو گی ا
 _ولچ لاو گل رت میراب ید اار لیلا یوم اک رک زر الطاوگ آکا دالعب

 سه اراک ییہ يک بچه را

 مل ےتانہ رد اح نو وو ایک اسم ےن اکا یوم ے اوہاٹیل رگ ڑوارد ام کک "لو

 و ہا مایا اے ںاہکممالس یم لج سا ےن

 ؟لیئا سا یت یوم ایک یل ےیل ےن ںوہنا ےھت طا عخ رص ھے وہ
 ےن دلا وج یس دامعکن منم پ کل وہاوہضاح ےس رغ ا ںیم لایق
 رے انا پآ امر ف ےک سیکس کمیت رم پآ اہک ےایدوکپ آ
 _ اگل د رن فلا کی آس م اکی راک لا سیم وو ےنرک ۱

 2 سبھ ۱



 EEE لق” | یا اح

 نب ةروشر ۔ےاتاجاہک ملا لاق ےس تبسام ایک “ريض ٗیعَم عٔیطتْست ۱

 سب سور سہ چو

 ۱ - بل ارش بکر

 رم مال )ار فا
 ۹ 2۸( ۳ے ےے۴1( ت آے دے ےی درکادجدوا(٣)اڑ کز مارش بت

 ٠ نااسو زاس یدایتد اک ررر م لای ےک نیٹ لاو )١( ںیماار سیم وکر _.
(zgفرد اک سا ئل سا ءاھت تل اط روا یگ اب دوجواپ ےک سا نا  

 ِ ۱ ۸۵)۲(۹۸ء۱(۸۲) تی آه دای آل من آر
 ےک ید ہک کر شا ا

 3 ۰ سس سس ۱۵ ۲۱۰۳ (۰)۳ ۲ (۱) تب 2 ۰ د۔ےک ںوم لایا ر لامتا

 1 ۲ نرم ملا شارپ ذس ام وک ےک مچ ھے روس
 َ ۱ ےب 1 و ی نوم ف الغ ےک

 ر اقرا

 2 : ا ۳۳۳۰ (۲۱:۱۹6۱)۳) تی[ مالساریط

 ی ا کیہ ھا شر



 تم اوت 7 ا سو ںی ٠
 ۵ ۱:۵ ۲۵| تس 1 ۳"

 2 رج - می کرا لام طر خور
 ٦۸۱۹کا

 ۱ ۹۱۴۸۸ تی ٢ وکرم ةر وس ورڈ ارس ع ور

 کے اضاق اک مر کن کرک نایب لار وکر ےک اط ةر ۱

 یب ےناو بلس حر ر طفرات ایل ام ییا یارب ےل ےک اشم یکن انا

 Fy اے وے ںوہ ۱

 یک لا لم یوم س ےک تو کم الا یل یورپ نر
 ۳۱۳۳۲۰۳۱۳۳۹ ترآ ےک و _ ماللار یلع کوہ اناض ارگ راس

 ( )کرا ےس نر لاو تر طفلا کل
 ے۵۹ ےہ آتی د۔انرکر یکسر ساکں ولاو تر طفلا مروا ۱

 روا خورتےرصم ام السلا ہیلع کوب ےک تب عاقل مر سن عر وک.

 ۰ تہب ےک و_ اتوم ار در کج ےک یلااک تن تسرناحم

 جا ےس العا یک شما یا الا یلع در )۵ہ ٰ

 ۱ 9 ء۹۱تیب آے د-انوہ ںالصا ے ے ےس مالسلاریلع یوسروا(۲ )اناج
 3 بسه انش ےس ےک یت نیر کج شام

 |۰۹ تب

 ےک نایصعروا (۳) مالسلا ہیلع ند آن ایصح اد (۱) سی تر ڈور .
 تایمر لا اس رد شارعا روا (۰)۳- ےس ترورض کر یکم ےئل ک_لاژا

 ۱ ۱۳۵۰۱۳۳۰۱۳۱ تب ار

 یس زورو شے ےک قد کر رب م نت هر ار
 : )تم 1ے ۱۳۲



 رو ۱
 ۱ ءانرکں تم لوس لاو تست پاها رخ رح

 روا کل وقایع یوم ترفحح۔اگںودرک اک ٦ ک اول آی روت ںیم دعب سیٹ ۱

 ا یخ تین. رازکےک ای رد تارقح لود اوہ زاغآ 5ر

 یتشکں وتوو ر خب ےک ےل نار کمی وک ںوہمناے تالا ر طخ رت او

 درب یکس اروا تاھا یڑاہلکے ییا رخ ترضح یی قش ی نوچ الر ر اوس

 !ارخ رتب ےک ےک روا ایش رے کٹا یوم, الا و لاک تخت کی اکی یئ اے

 یز ےن پروا ایمر کر اوس ںیم ےل ےک لا 6 ایکن اصا مت یا

 ۔ایکادب تہ ےن پآ یا اهر بسر کلی او

 نان سام oa کن لکا رخ
 ار ان بآ۔ اھت ایگل وم ہدعوانبا شش اچ اه يافتن یوم ےگ کرک نریم
 ےک ژان کچ کیا ۔ےگ ےل لپ رک تا ےس قسم کل وھی ول نگه ل

 روا اک ہا روا ڑی و کے ڑل کیا ےن لتا قع تر: ے رقت ے وہ ایک
 الا ورک نوک عزل ؟ایک یکے بے ایام فزوا کاری. یوم لاو.

 72 لیکر کہ2 ر یم پ آہ ک اھت ینگ اہک س پآ ےن لم ایامرق ےن دیور ۱

 ۴ فلخ نآ لو ےس پک یم گار خب ےک لاک ےنامرف ا یوم

 5 یکے ںوگولروا ے وہ لار سیم یت کیے تن رھی ۔اگگے نر دما نا ےک ۱

 "رگ رہاپ ںولود _ایورگر انا فاص نوا کم کر نامہ ں اب یاں ک
 5 سرا ےہ زووور طخ رطح ی رق اپ ےک ےن رگ ج یر اید ییا

 ےن ںوکگول ناک ام رے بچے نا یوم رر ایر رکا 000 تول بیل
 9 کس ارواایدرکم ابا اکا ےن تیا پس بج یک یر اوکی زا دن نامہ“ یر اہ ٰ

 اف تا ےس س کک کال ت ہنس ےس ۰ ےہ پے ےہ ےہ۔ ےہ دس" ےہ سس ےہ ۔۔ ھر مس ےک سا حس سا



 وجوه
 کپ ۳ اکرم لابی اف ور ما تا

 دنا ےک ںولاوس اے یئادج
(DP7 کنیم اقا شکر .  

 سل نر ایا بی 5

 ۱ . ایل نج کے نا ہوے اتل نجس

 فا سس لک لا ` ®
 دیا ب اهدا نا القرد لیا روا کر فن روم

 ۔اگے دد لو هی ور اد نان ارللا۔کےس ۱

(r).۱ ید پایاکن اروا تکنو ایا شب  

 اورو وکی ایت شا ءتو وچو ا تیا ئل ےک نا ےک اولد لا 7

 تست ا اصول اوج ب بج روا راتو ا: خاکن اک

 سرت اپ نت اد

 باوج کل اوس قلت ے نیر لاوز ٰ

 ۱ عقاب بابک ۔ںیزاض 20 2 لاو لاوسار سیم

 ۱ انچ ۔ےت ۓامرفاطع بابسا کس مکہ روا اھت ایان ہاشداباکن یم ور سم

 تقو ےک بور لاب ےک اھ سا سی یم برخ ےہ ت ات او
 با آے را )د مواد »+ بو رغ روس سیر دن ےک کنروایس کال تا

 یہ س ر ردم وتوم نام د گز ےگ آے ردنحسر ھم وب لک ور غ رر قت
 مجیک تم کا کیا ےن نیٹ شلاوذ رب ںاہو( ۔ے اتو« لو اچو ڈ ۱

 کم یہ اج ہک نو ما ےن ۱

 توک کم وق کا یی ام س ک ایکش نوع ےن نین لاو برگر اقا یر ول لا
 رب کابل ساق لو رز سا ےن کند اگں ودنابیا



 ۱ و ہی تم برس رہ رو ٰ

 کب ء یھت رک ریتم اسمش لوکی ماتا لوک کے کو 7
 دب ےک ےک نر یکم ت ا ۔ےھت ےہ ر سی نارییم لک ؟ حرطیکں رواج کولہد ٤
 ںوڈاہیودج الگ اہے ی کما ییا کک کا کر اتقا تروا تله نی لاوذ ۲

 ۳ ےس مچ وا مکه ےے رنز اتع سامی دو مک ا کیا لاہد یھت قد نایمرد ےک

 فرط ید یک اہپ ہک تم ےس نیم قله ےن لو اھت امکر رکر ود یھب

 ترانو لوم لاو سیم یدایآی رام ج ےہ قرم کیا یکم جا ا
 روا ںی ارنب ایسا ےہ دنچ اپ مکن جاچ می ۔ےہ ناھ نوخروا رک

 کت دبی یوم طوف ےک موتا مکے سج ںی درک یتا وید ییا کیپ آ

 ید ار فا مت ںیہ ےب د بایست تہب ےک ےن ہلاک اہک اقا و
 راول ور اچ رکےن لی دا واتس برسد فتو ۱

 ے لوک الخ یارو ےک لورس ںولود ےک وام ۶ ل ولوو روا فوم ورشم 11

 ےراس سا ےک ور ےک وید یش انچ ورک ورش ات ںی اید مگر وا یورک
 تالآرواایگا ای ال تاچ دال ک ابد مری ۔ایدرکم راک الالوک2 الم

 ۱ راولو رپ کس فن یم لود مات کر اود کاایک د لی یوا ےسا ےہ ےک ۱

 قوای مانی کم ار وا ییدنلب کی ا «شرعو لوک لا اج وہ تاذ کیا

 ۱ دوجومراپ ےک راولو لا هد نک هه مور ےس ےک اک بقیع دا حج ۲

 ۱ ایدرکریارپ ےک ن ڑوکر الو لا ذ اگ نت آہ دعو اکشلا بج ںیم تما برضددا ون

 ۱ ۔ےگ یی کپ ترا یا کس نت يا

 ۱ 5 تالا فاسوا ات فلات
 5 مار لا تم اترا تامر شک ۳



 ہل ایام رف۔ےگ ںوہ یب ر ؤا ایماکروادیفم ںیم ترش آج ید بیت کل وم اکا ۰ٌ

 لک آو کت راک ےک نا رکاب ها ےہ تالاکد فاصوا ےک * هاش لب ہللا

 ال تخرر یھب ےل ےک ان روا ےۓاجایکل اعتسا کت یک ٰلاتشوروکں وردنس لواس

 ٰلاعت شا یکے دم کاور یتاروا نویز تبع اج ںیم اب ںی کب سنا

 حج مس ےس فاصواےک

 برش

 یک اعد بیا السی ای رکن تر لرد بیپ ےک مرم روس

 رتقاو کت ون وا شاپ یگ ای ی تر نزرفےک نا یم جت ےک تیل وت

 ۔ےرواز
 میم ے ےک وہ فوشوا ےک تب از ےن

 رپ صقاکن شا نر ماسه ت یا یو الواوا ےک

 پر ع < هو مرا جوهر لا
 ۲ تن تیر a r نئ ائ نج و د-د.ہد-جسر ےوو ج-٭ ٠ تق ×× صد ,i n دص ۓسج ھو وس تہوار چی SEIT Sa ۲ ہو ہل

 نا ا دیک /۸

 4 ۴۱۳۳۲۹ رد - :ةروس ًةصالخ

 ترض لاو کپ اروا تو الو کم اللا لع یت ترتیب بی کز ات وس سا : :ےنمست ہےجا

 -ایگا کد م رم مان اک روس سیا ےئل ساےہ یکی کل یخ ایک اد ےک مج 7

 ترے اور واچ ایا سکاٹ ٦ ان اک یی مت رض باہ ےک لوت ےک یکن یار : :۵ داس

 _ ےہ لب کاپ نر حارس مان اک ت زود واکس میر
 ےن ہرا ا اکں واش کرانے یک اتاق ر کس فروم طیر ےس ۃروس ہقیاس

 لا تست یک کپ ںودرفکں وار یا آناروا یی ید اطا یکم نب ارذعوکں ولا

 نوم یوم پاکی مکر وس۔اھت نالعا کن امج رت ید ناب ز کپ ٦ اروا لالعا اک تیر شپ لپ یر یھت

 بت ےک رش زل ۃ روسروا ات مز الم یھب ھ نایین یورک کیلا ت الآن ا نام ی کمو

 ا کت دین یک اسمان 12 ا کم رہیا تار کپ آت رخ



. ۰ 

 مو
yT EFE 

 دلا رغ ترے ے٦ تاحقاد بیرو بی ھی عار ںاروا یت
 ۱ 2 1 انا کولی ےس فرطی لات

 ٠ ۰ تر رضا اک یر لرز شی ہاگراب ک ات شا ھتاس ےک باہ یروحت

 ا و ی یر تماضر کپ ساروا وہ ت راد کالا کما ب وت روا یک موج ارادت اچ یگ ۱ ٰ ںیم تالاب سا ءےس لابی ترس یک دنمرشروا لب اتم لم اب ہک .
 ا تنگ مک ج ںیہ ےانس یر وق یک رف کال مای ےس + ارق اطع تب مز وف ےن لافتا رز ےک ےن فردا و لوت اد

 یخ ےن چا کز تر ٹیک یر ےب ےس فرط کد لا بج با ۱ i ۱ استیک م ان مروا تم اک اے م پیچ ےس
 ےک اکڑل لا راه لنکا دوجوار مہک وہاڑوبانمادوخ یم چه اب تدا ` ` یر برے ر ےن رف ےم وہ ے رگر هلن اک تاب ذمے ےس ےک تمر دا

 4 عرب ےک + یگ ڑہ رکی واش رود شاپ ےگ لو ناوج ہدابدد مہ ی ٰ
 رم ناق قم اس کس هارد ترص . 9 1 ںی لیپ ےس ای اکا چ لیک ںی اوکو ۱ روا یا ۔ےہ ناس آٹ ماگ ےک بر ےس اکو ی لش کار
 اف او ےک نرم ےن اج وہ نقی رد ےک ےک وا ۳

 5 سر لوب ےس یک زور نحدوجواب ےک و + تسردت مک الا ۱
 ےےرا اوم وقرکال فیت سرت ںی ےھت تای ۹ رکو ےک لا یوم ناپ ز کا يرگز روا و لماع گویی اگ تن اب کز انچ ۱



 یک نل یکم ترحربز کک ای ترض ون نوم روا تری کلم ٠

 ل عوض تار ڈک د مر وکر کب ج اچ وال

 زیپ روا یک قت ب لق تفر ےک کرے ی کز لک ای ےنرڑپا وہا

 ۳" ۱ :ایامرٹداشراءایانب رادربتام رف اک لاو ءا راع یراک ۱

 ند ل روا ی اپ تاثو ےن لا لو ل زوا ءاوہ این مو ند کوم ماس

 ۱ ( نر ےک تره ق ن )کوما کر اور ا

 تدالو یک نی ی انج ںام ےک اسلا عر < مس مج ۱

 ایک لیلا کک ت حر ئز ےک نا ردا مکرم ترضنم را ےرسود ۱

 ۱ ۱ ۔ےڑوم صق

 ےہ اوج ےک ناک کوہ: رو ےب لالاو 7۶ ےب ازور کیا شرع ترفح

 ہلا کا مرج ترضح نرود یا دایلرکہ و روا ی فررت ےل ے لست

 ےس لاپ وے ر ڈے ہلا فر گا ںوہ قت اہ هانی کات سی سن

 لوت ہت هدز فوت پآں یک نانا ال «ااب زا صد ءامو+(ر ود

 هن 2 رم تر لومابآ2 ےک ۓو اکر لو رب اب کیا آر وا ںوہ شرف و

 اک نکا ےک ورم یک کم عر حاج برس کاکڑ لے ماہ کے بت

 وب یب سا ءا رف ےن یا لہر ترک لوت تررگر اکدب لوک ای روا

 نناسآت بم لیک بر ےک پآم اک ہککویکہ یا ےک تیرق ےس درک کا
ezءے ر دش ےس م اک روا ںی ےس اانا اش کیا ےئل ےک لوگو لی  

 ہلکے جو ک ںی را کندی ترم ترضح ےن ییا لر چ ترک انچ

 a یدایآ تلا و مم ترخحر سا یرو تاب ایگ



i 

ED 
  ES IPTےک یان سو

 هم میپ تم منکر لو

  ۱ز۹ کے دہ دای ہی لر ےس مے نا تو کا ےہ ےگ ال لو 5

 ےس سا,ےایدرکق را یھب شچ اک ناپ ےنرڈلا وہ تم نی م٤ ایام خر کر اک ےس
 روا اھ یک یھ ی وچ زات تپ سیا الہ کتے روا نا

 ضارتخارک کد سام ات گفت رطط سا ںی وکی درک یز ںیم ٠
 سجہ)۔ےہ ین نام تخم کہ زور ےل ےک ذا ےن لٹک انیددہکے سا اےس ہک ۱

 ہک انچ... دیں ورکس یت اب ےس کرک ن د لر اپ( ےن لندن یکے نل وم سیم

 اس م وقرکی ٹا ےا بج ايد تو یکم رر ص مکرم تیر لاو
  2تن نم یکن وراپ ےا کن ےک کولزوا هه دف درک کد چی موق ںی

 ںیہر وما مج ره تر عح ؟ آے ےس لاک گر اکہ لام کرت ناتا پاب
 ا7 ۲ کت البایکم کے ےب اگ اک ںوگول۔ایکہ راشا فرط یکے روا

 ام رف الوب ہلا یوم روا ام اکا ےل یا ءود مت اوج کل اوست زام
 ناهج لایت یوا ام رف اطع تانک لا و+ ہدنب کا سیم کیش ےب ۱

 ۔ے لابزفریک6 تاج اع یک وکر روا زامن ےک ها یوم تک لاپداکل وم یک 5

 مال ےک ایا لس دب روا اطهار کیس لا ۰
 “اک وہا زکر مارکہ تر ند روااکں ورم ند سش هرواءاو ماری لم ند یش ۱

 یکن ا روا (مالللا ایل ) میرم نب لیں یہ ےہ کں یہ ےتامرف اھت لا
 روا ےب کاپ ےسدالوادوخ لا سج ےتڑ گول سیم ے راپ ےک سج تققیقع ۱

 چاپ و »ون اجد+ ےہ اہک اچ ات کوب 5 0 ۱

 ۱ ۳ ارا ترحل ے را کد 5

a e n تجسس EERIE 



 ار
 تانے تر ۱ ۱

 22 ےک پ آہ روا کب د ہد بے ہن وج ںی جول لو کاپ ۱ 7! ناب
 آر اس سجے ملایا کیا اپ ےس را نان

 لو سیا نما تک ے نا فان اکناعر نیش کیک رک ما

 سس ٠ “اج نب یا ےک ناطیش پروا ےاہآ باذع لوک ب آں کک

 یک میاره یک وا ایکو ہ ساوحدب پا رب ون اد شا کد مارا -

 رود ےہ اج 6 ودر اس وا ایآتزامولرگا ؟ے یگ | کل ورک ای اے رم وا ٰ

 سیم نے ریت براش ۔ے ر السی اامزف ےن ہلا مارا او«

 لس جن نار تب هه پدرم کب کور مد کت رفضتروا تیر 5

 کلم کبر ےاروا لو# اڑ وی وک ں واخ وے راروان ۱ ۱

 - کل وار مورک ےس مرکو قمر ےک لاک دما
 ےس لود گشاد روا اید ون اکیا ےن قا ماهر ۱

 ایاتب ین ول ولودروا ءایکا لمع ہلا ب وتعب سا ناسا یب وا نکا اس2

 ۱ - بدر الاپ لول ترا اکب س ناروا ۱

 لیا ترضحح ہلا یوم ترضح ںیم عر ےک ےک (ییرم روس
 دنچ یکن ا رک رف رک ابا اکدالوا یکں ورنتینچ رند دوا لا سٹروا تیر
 زامن ےن ورک رفع روت اکو وا ف لغ ان یکن ادعب ےک ات تاصوصحت
 یارک 7ا ےک سل دما انا اد بل تاشما یلاسغنروا یلاڈوھک

 ۔ے نایباکتاماعنا کس نا ناروارک دون اج کلاس لام اےک کر 7و

 لر اے ۃروسوج نایک سایت نیب مے ۷۷ تی آ

 جت ایل



 ۱ جے نایباکں وا ید ضرواولاڑ نا ےس ۷۹ رتی لک روس
 ۱ شکر« شادی ہدایزوج رقرفرپ ےک نگاه ےک اطات ایآ شل
 یو یک اره کا ایل ک٥ رک ےس ںومرم ماع لیا زا را روا
 و روزا اچ ںی ممے کادخ ہو ءاگوہ اد لک خژووروا لال ےک ازم ودایز
 نی ٠ ٠٦٠٠ گے اجرک یم کلیپ ےس ںی

 ٠ ے لاما ےک ںویٹزود ےش رف ےناد تل ےزلاھعا کے ہ یھب
 نا نیل ںوہ تاج ےس لم لک اس یت وادیعسر گز ری رواراکدب ٤ںوہہ نفاد

 وب فقاو ے لاوحا ےک نا ہدایز ےس ہللا لب ها کما ےس س
 لامقارواے م یھب کلوب یٹوررئاروا تاب مت بیروت دور لا نوک (
 ےہ 6ل اعا نب فرص وک ا سکت ابا ک < ےس ل ناوکں ولاو ےک

 روبی

 ٤ ۱ و نر وا گر بو مر دیو کیکر رک دارا یش ےماہددا مار یت یب آ

 ۱ کلا ر زودرور تل دورض کے اک کل مزدا اچ ان یادت قے نل ےک اک
 تار وا ام ےن ےہ ایا کپ زود یترتسار کے اہ ںیم تن لوک. گهر رفمگ
 4 ےل او ر ڈے اک کاگوہ زا اب سلام ال ر یاں ےک “ارل "نگ
 ارواح لک اپرزگت مال چکے ںاہو یاد ےک عد نپا ےنپا نشؤم
 ۰ لگو سبک تردد (شازایها) یی اردک

 سس سس ےہ ےہ ےہ ےہ یہ سم



 بیسن هو. هوس
 ٠اھت اپ کرتا ےک دنا ےن ںوہنجراگزکب سود ےس ایر گیر

 ابد کد تب دماک نرذودرواگ ںیم اهر ابر کف رصب ےک سین املاک شر زوو ۱ ۱

 یک شوو رپ ںیم گی کخ زود کتب ول تایاور اکے اپ ۱ ۱

 ر زگے سہ ںیم سا که هد« گاج نب مالسددرب گ آہ در نیک اصر کے تاج 7

 یتہب لو سا سی ریفاپا ےن زار دلار اما. ما ثراو ےگ ںی ا ام

 ( لات یت) . : 1- عجاریلف ۔ں یکن ایب سین

 تلیضف کردم لپ اوررب لا

 ے کام ت از کبر سام« ایامرش ےن ال روض کے سیم نم ۱

 یک یا ےس س نا ےت یر شاد اھپاوج تاج ےک ےیی دحردادرب رکے دیم ۲

 ںیم مکے انتھک لن ۱ 1ق ؟ےک اہک صفح تر کین ۔اگ اج ہت ںی زور

Iادرس تی ی ود کد عل ےک لک ر7 ۱ آل ےہ اڑاو ے وہدراو ی اکا  

 :E امر شیک اترو ےک ںیہ بتا یش سا گول یک
 رد گ آے سا ںوہ ےگ وہ توف نت ےک سجے ںی نیک ٰ

 تا و دارم ےس لاو یک نصب یگ وچ ۲

 میم تنج ےک یک ت لوق کر وس نب دلاخ ےن روا ی ارطزوادانہ ۱ ۱

 ایت ایا رف لک دعو ےن ایک! لک را ےا ےگ سرکس فوع ی رحب هاچ
 اھت اکہ دعوی ردرضاگےۓ سارا 27, اج ےس لٹادردر ضم گ آگ ولمپ کت

 ۱ یی ورکی زی ۲( کوچ )روا ےگ رزمک رپ گ٦ گد مت یگ کوم اییاروا ۱

 ۔(یئوہ سی لول ساز

 ۱ رصاظ کل کنی ۱

 آلی کے اب ظاشزادئاوفےک لاک ایا ر ۰

 2 ورک ات ٹال ساوچ ا ان لنا نانا هو یخ و



 وب ترفو فلا یھب لب[ نیر ےک نیک اص نہ صاخ اک نا و لو + لانے شاو ند روا نوم لا اص مروا نما ای تردا لود
 3 ےن ود روا الا ےس ید 1آ کیی ےر ود ای را کی کیا ےہ فا
 بلیت رفادیپ تبت کن ا اتش یھب ورک تاقدلش وا دما

 2 قلات ے لرے روپ چا ٹو کا رفت ناھ ام مما ےہ
 ٠ یوم فرط یک ا لر ےک نیا يا ماق یلاھتدللا قہ تاج ہمسفر
 7 ̀ نالا فران . o بال سد

 نا ےک رب ۳ کا ایر ف او ری اب کیا سی تاک 11 2 روس

 ےن ناتو مان کن ج سی اہ کک الپ یم شاداپ اگ مئارج چا شٹوٹ
 e را اکا تای آر کو باقم ب ےک تقو لا گل ید لک ای یک کی یارز کلات نکنی ٹہ کلا سنا هام
 ۱ ۱ ۱ بازع نر یا کل رکن ا ےہ ناک وتر گپ ہد ء ںیہ ساز

 یون کپ آں اہ: ۔اھتارا گاہ ںی 90 یش رر ےک اس تک تر صر اک ل ار سد ھش آے شی ید ندب لتون رت پن نھ تیل دام رس
a mE ۱55 ۳۵ REF 

 ۱ روا وک ۸ ںی روم اے رب رم ۳۵ هتس رایت | ےک لون بی رت دوا ےہ روس ںی یک نر ی @
 >. . _ایگای دےند مات اک روس ےک تس العر: نا ےل سن یوم ےس طابا تبا یک رر4 :ےیصست هجو کچے سے وپ . 99 و تے رک _ ں۵ ۰۷۷۹ فورتر و ۱۲۵۱ تاملکں یٹ تای ۵ ۱



 و رم

 ےن ٹیک ی روا لا ی اکج ر رگ ص رص اخ ےہ ادچ ےس ہدجام ہدللاو قیاروا

 ۔ےج اتا بیش تر ایلرکہدارا اکی نیل اور ھم نیلی پآ را نج
 ےک ماش کک سی سار ایام تردد یاس ےک ریو نا

 فور مریخ ےن ہا یوم ر حر کوچہ سار ماع ئل سا اوقورطخ ےس لو
 _اھت الاو لو ین ےک با کا پآ اروا ام کی درس موم ۔ایکر یا تار

 تار لک ام لسی تض یاو روا یرشم یک اہپ روطر کٹ ہ ےس مسار لہ لنج ۱

 ےس ےنیج ےس یدر۔ایگوہ ردرشہ زدردوللبا  لاح نا اف درک 1

 د گے ار کا یک ل امسا قامق "لو لوک رورضک الج گے
 1 گار کاج ریڑاپ شش کا کے سہ یلپا۔ی رگ گم آربروطووکےنتاس کت ایا ء یگ ۱

 رم رووداو انچ گیتار ورکاروا۔ ۔ںوہاتآ 5۹
ranرو رم سد دمی هوم مس تستی هر یوم تست سم دو دج-ف دس ےوًس سلا ۔زل از اتڑوک اد ہت. لاج سزا فار لب اتنا  Farای و او کئ  FE f1 مج  kıےد  

 ` ( شام راے شک 7 ۱ ۱ ۱
 نمم الی زنى ارت یا و روا تلاسرودیح ذس رم روس : :طب از مسن ۵ روس هقسباس ۱

 لوودتاسروریحوآلم 9 ےک صف ےک یو ترے کاتا له رواے لو( رل ےگ زی اس “قلخ

 یا 1۸ راز ة روسی رواے کوہ رب نا رز روس یر وا ئے رک گیلاس ریو تام رتی

 ۱ ۔ے لو تہ اتمواپر لات سی گرو ادا کت ے ںا وہ رشتے
 _ےاروہ رورشےس ۹ تم اکے روک ہعقاو لنا ا یوم تر سی اهطوروس ۱

 ناز رمظل تم کک نیشاضخروا تم الب و تح اصف کے ترو وک "هے طو روش
 بدر لا الام ےس ناری ا تلور سا المپ لراک ی د آرا رم کے لیہ گیر نعت

 کروا فر کرلے تنجہکں یہ افشا شال :صاوخ ےک اط ةروس
 ینا ےس نب ها ال سام ےک لول نار کو کلب ےس یک بے مدت روس یا جے رکا کت وال ا

 روا ورک واش ےس اروا ےک بر وقتا ت ساخر یکی اہ بستان کت سارد کی داش
 یئوکے ی کل وجق وریا یا هد اج الچ ےنارکںالصا نایمدد ےک ںوگولدنچ رکے واش و یا

 ےس ےہ رود کیا لولد ہو وے اج الچ نلایمرد ےک نور او ےن لود گار وا اگ رک تفلاخ یک ا ۱

 سر کز تاس ےس ار وہ انہ اشد اب وک قے اج الچ لپ کاشت ےک یر ڑ وچ الکی
Eےس لام ماف لپ کوک کش راک ےس تد تره دیو هاکس  

 ۔یگے اچ دہ کداش کلا ۱



 وج ۔۔۔۔یوس.-
 ۲ تشرو یا ے کی تراک بی بیک گاج

 اش قوا ار ار لوت اک وج ہدرک تشک اهدا شپ 5

 زیگاترجر ٦ےہ یدراج فوم ہدایز گز توا ناوت کت خر - ںی م

 اے رک نیز یراگنج گر یاش کے سر م رانا سا کک د وج رک جرم ۱

 بیت گاآےسا ےک رکا و یر او کند بو ,شاٹا ۱

 ترا _ کت ہہ ےک آر ف گڑ ایک رت ےک گ وک و لاک نک ایک
 لات رک ی روا گز فرط یکن گ اک سی تایادر

 ها _لآزاوآی ییا کے سی م اع ےک تر یابی وین ام لب آ ۱

 ۱ راجا لاتوج ینا هوم سی یوط یاو سردقتم تنو لا مع! بر اراہ لوم سج * یوم

 ید سش ہوتے جزا اوہ مو ےس فر ط کریم ےہ اکر لیگ ےن ںی و ۱

 : زا شدای یر ہیرو ہدرگت دا کرزی لکی ںی کرن یک یک او ےس رھ لوم رثلا

 ہک ات لوپن یے ںی دلوں ا ںی یوم ماتت مات کیک ےب ورک ات
 ۱ !ے وے اوج سرہ

 ے االام )؟ے ایک ت رات یو رک مار
 ۱ سر (اھ ویو یک ا یوم ترضحر مق ےس سا٠ ںی لو یی ڑیچ لوک
 ںیہ رب اروا ںو ات اگل کیک رپ تا ےہ اصحمار .. ی شرع ےن ہا یوم
 ۱ 5 لول ےس سا اک گلها ےتپ ےئل ےک

 ی یا یوم سرح لا ڈے ےسا! کوس« ایا

 ۱ رؤ آر کر کد ے ایگ کر اتقا تروصا کی اس ےڑب تہب کی اضعمو کی اھا ۱

 ۱ بوم تروصیہکے سا مچ رڈ تم روا ےل نیا ےن ےگ

 ۱ ملارد ںاتاش دی جت اتچ 6 ےہ يفس واو ےل "رک ٴاماتیاروا ٰ

 7 ماجرا پ ےک نوری لاک یدک عطا یوم ےن لایت
 ۱ 9111+ بت رر کای ا



 ماچ ءےد لوکس ارم ےا یک یر ےس ییا یوم تر رح ۱

 تاب یکر یم گو قاب روا نوکرف کد لو رک ناب یریمرواے درک ن اسآ

 a ہہ

 سس ےس !ےرامرٹ

 ٠٠ا نا 2 وب ساق سه ات ۱

 ٠ اکو س ۱

 سیہ اون شا 2و ےامرف لو مد یکن نیل ( یوم ترضخ

  ۱کی ابر ف دیک روا اید انتی وزابد تسر اک یا آر کے رد توب ی ھا دا

 کے الر سارا ا یے نوک رکاب اب ںونور

 برف ںیہ ے رژ گاز دب یگ سا مہ دلا ےا یک نوع ےن ںوفود ۔ورک شک
 ۔ںوہ انس رروا ا لوم رک اسے رام کم٤ € ترو کر

 لر اب رو ےک نوکر یا نو اب ترول یوم ترضح
 والا نا اروا کوے نوعرفرکاچ ےن ںو امی لوودجناچ

 ید مافیا ےہ نوکب راز اه روا يک نوکر کل ےک ۓ دیدار

 ہار تار قام فاطع تروصو لر چرب ےن جے ہد برادا ایہ و: ےآ
 اار ؟اگ ایک اک ن ا ےگ بک لم ےس توکد سا کراہت گولو ےک * ایکو

 ییہ سروسووپ وم ۱



 و یوم
 لر کن تورم ۳9 سد

 ۱ لار 4 ںوہنا ے تا لٹ ناریمرگوداج رکن سی سی تم و ۳

 ۲ وسر ںیم نلارییم-ای درک ل ریت س ںوپاہ ےس روز ےک وداج ںی روا نی

 ول پاک رک و اکو دا ےک نازک ام ںومیفوخ وک[ معا یوم ےن دود باس

 ۱ سش نار یم اضع ناروا کر دنلب صوت یوم ےرضحح ےن ایت ا اگوہ ایک

 ےرامسرکن یاسدڑااڑب تبب ہدف گپ شی ناریماصع ےن پآء ابد معا گی

 وکی فار ص کت ون یک یا یوم ترتححروا ےگ ہر نآرچ رکو داچ ایگ نوک ں ویا
 ۱ ےہ نوکر ف۔ےئ رکے لن نامی بن ےک بسروا ےڑب مگن هرچه وب ے کم ل

 . سوتی ورا کلوپ همت پر ورکودا ے نکا روا ایگ رکا رک کو ظن

 ` “یاوص ےک لوح ہى ےک القا یوم ترضح ایکن العا اکے ید یک اھت رکا ڈا ےس
 ہیک ویو ی وب ںیم ہی تہ

 ۱ رم قصار سا 1 7
 ال اس ےن وت یم روا ےگ ےن وم وی لیا سا قب رعب ےک قاذ سا ۱

 قب نر گی یا یدرگم امت تج ی نوکرفروا وین ید ےک اتش لک اس
 ۳ وکم تک بارکد تیل یوم ےن یہ ات دلا ون اوت هدام 7 اے جد یواز وک لیا رس

 5 ٠ نار لیتی امت کر اب داشرا پر خاچ ۔ برکت رس راس

 با ہارمہ ےک را نمکی ور رب بج ےس نوکر ےل رکےن اسم

 ےس. مے لات ناپ ےک راول مر کا |یومتررت پنج « ی اش ی ات

 ونیز کاپ دگر لاو ے شا ۔اراماصح ےن پانچ ہدرام بی ینا اضحم انبار کا ار
 ۱ 5 مرا نت تار لک رد اچ براق

 ا e س ھتگطگ۱ّو-صسفئ حا
  ۳ل سج اھت .س ھم mag ry «r mmr rr ITF Rm cL  ل۔/ س ت ج سرو ہہر طا ۔ 1 ٠ ا ہے س س تا سایپا اس رہ ےس دوم س س اب س تم ۰ تك سا



 سس

OOD 7م au aS ۱ وام م بیش LRT 

 7 کد ےہ تسرار لم درن نوکرف ےک لر اپ مکے ٹل وکل سار سا یب ما ۱
 اکر ر نک مکے لیا نی نایمرد گول بج ۔اید اکے اب ےگ واو ۱
 ۱ _ واز م | یت دوا یک رر کش و ال خم وج فرو ای درک بالا

 کر اع کی ر اسروا یگاودرب روطو وکی اتیا یوم

 ون لج ل تام نا ارا یک روا ہلا یوم ترخحح بج
 فورم ںیہ مو یکن قی جامہ موت کسا کیا زن ا ےس ارد ےکآ

 ںیم ںیہ ےرانب روم ےن ںوگول نا ےک کک هک ےس یوم لا رسا یب
 یڑاوہ کول ولو ےب بیج م ایامرق ےن یوم تت ر مح ےک رازی روج یاد یھب
 وترا یکن ا ہو تم ابن یک لوتبوج گول وہ ےک رک ا کاج
 روا ںایناشن رغ بیک ےس فرط ی روا تار تا مکے لاو ےک داب
 ت رح کہ کے اوہ ےک ایک نر لا یر وج واپ ےک یاو ےگ ےک د تام
 ` قرط کی اتشاںاہو ایک لک ک ا روا _دب ےک آے س ںاہی اکا یوم
 ری تاں اج ےن تادذ روا نوم رضا ر روط وو کالم وک یوم ترش ےس
 هرم لا بس تکا یار ےس م آے کوہ تراک سنوات

 نارود سا. کل اج آ یاو دعب ےک لوفو ںی کوہ تاج ی اپ ےک بد ےنپا

 ےن تروا ےک ںیہ ںاہی ےس تیت کان سرب وراپ ترفح یئاھب سرب ۱
 ۔ے لکت حناطا یکن ا یم م

 لس اک رار ند نرو ےگ ےن فیل تپ دوطو وکلا یوم ترم ۱
 27 یکی ڑارپ لو ج لول ز مردم حب ےک کر ے زور سا ۔اھگر د زور
 ےن لایت ہللا 2 ومر شام سیب نت م اگراپ روا ایلرک یفاصرنم کرک اوسم اذ
 کم کی ودر موب سکس اوےم ورک( ںیم ولعم لپ اکا یومع ابا ر
 مک رککر دی زم ے زود سوزوا لب اج پآ ازا ۔ے بودی یھب دب شوخ ایگ

aرییس  



 عدت ۱

 چت سس آن اپ ے را
9 

دم ی نک ےس گیر یک ایر ےن موقع ۱
 یک

 ایام رفع موقے وراپ ترضخ نا روو لا یر گر اوک تاب ہن لا ال ںی

 ۱ تاروا زوج چ ںوگولےک موق کی لوک ر ت قو ےئ وہ ہشاورر ےس نہ ےن ںوکول مک

 -- اڑپل ے اچات 2 ےراہتل اھت اکا ۔ ںی رام یہ رز چ کل اعتساروا

 یے “سس ق بس ۔ چت ہہ

 اولو ںیم ےل ار او رک ےہ ےن وراپ ترضخ ور خد تاروا زروا مچ بس

 ماس ےک یی ناک اھت سیٹ لس یت م وتوج سیا اک ان کرمان ند
 یر ٹا ی کیا لاو ےن چی ےک ومر ےک لر ےن ا او

 و . ے لے سا ںیم تارویز لش یک ا یارک کوہ نواب ترض

 تے نکا یی ں ومن ےک کا لیک رت روا ڑی یک اکر ےن لا ءو ےس

 ت را ہک ی کا ذی پآ کاک ں ویا لی ر طرششا روا

 ۲ ےس ڑی یو شا ایل رگ رو نا توراپ ترشح _ 2 اچون ارول ؤو ںولا س

 ` ارپ تاچ تاج یره اس جلا ای یک اعد ےن تکا ن وراپ تر شخ ید لاڈ سی

 ۔ ںیم سج ایک ابا شاخ بح ےک یر ماسر وا لو لوت یو « تکنو رک

 ارضی ہک ایدرک و ےنایکر ماس با اھت اتا زاوآ حر طط یک اکر گل جرور

 5 ۱ نیکو« فورم شش ٹاپاجسپل کل اےک کم یل اء درگ یا اک وقروا ےہ

 4 اگے تال پ تعاریف ته نور

 ۰ چ ےک ےک ر کو دهد اک د لی تب مت یا یوم را اہک ںوگول ل ا_ کشک

 اسم اس سال یں اد یبا ںیہ ےہ ر آپ ےنر گن اد سٹیل روا ۰

 ۱ ؟ے یکں ویک الخ
 ۱ ۱ فو وم ترحب م ےنرکے رپ ے ت رور هر ان بج روا

 سال فیر لاو یوم کدر ت کد تف ساوکن ا ےت اقا او یعنی کس ۱ ۱

 ایم هاچ سی تلاع یک غ دیش وت



 یا انچ شما کسب اکے ںوگول ید تز یراس لک سی ارم یکریت با تب دبایام ےس یوم تر7 ,یئاقب لی یراس ےن ایک گن
 سا ات کز اب ترا یک روا _ ایکو رتب س تارے دا مو ۓاعدنب
 رک ۸ تیا مچ گل اےس ںوگول بس ہو ہک انچ اک ا رام

 ۔ارام رفواشرا ےس لی رجلا سس
"۳ 

 تلفی و نواف ردصان سوا نیشن 1 ریمل
 لوقب ۔ےہایگای کن ایل اکر یت یلاسنا ہدرن ما داس

 نواز نہر ےک کس رپ ےہ ی مالی مد پاپ ےک سم لار
 ماع یگزعب ےک سرما نکے ی ی کوو ےس ۲ شوپ نا اک ید آے س
 وج کیا جا نا یھب نوے ع ںرط کاست اچ لا یر دیای روال وید آ
 و ںورٹوج روا اگ اج ایدرگ ادیب ون زا ےک رک هد ےس ےگ لسی کت
 (یننع ریش ) E می ب + لس السا پاپ ےس ناموس نم

 دن اب ےس یک مزے مواد نا 7ےہ داود آپ اب ےس اہے شل م,راہد٤ے ای رم( ند ےک تم اش روا .ک را رات کج رخن
 _ے وہ یے نیز شی یک دا ید آرب چانه ےس

 یو روح ںی ارپ ترضحوج ےہ ٹی دم ہد لی کل تے ءاطع۔ ےہ مک ی ید ےس قوا فن یار ۔ےہانکر رپ دفن شرف یکہ کا چات لاو ن كدا اج لک ا 8۶ لو ا اسارت اطع ےن یو

 ےس



 گن ںش فان اک اے اند اپ چ جیا رغ ےن لو کج یوم 2

 رگ ی دبی ہو بج رکے یوم شارپ کلات یخی و زور 7

 ایداثول ب اج کی اے نوم یل اےس یس العاب تا ۲( پام ڈی)

 3 ےس ایل یم کیا دخل LS تاج کش یابی تاج 5

 ۱ ۱ ۱ ۳ گیٹ ا نم اروا ںی ےک ےب

 صبا اع نی ع نیا تار اہے اخر لاما م
 یں لوق( یاو ) لاوتا یر 0 دو رس

رک تعصب سا ےب درک یخ ات یکے سود کیا ےس سٹ 7
 ۱ ت

 تت۰ ۳و ید Hh ےس 7

 ےن بس یک اھکیا یم مانتا باکس یم رشک رای ی

 ۱ اد فش ساک ی ٹن یم وہ مشتری

 ها کیا نرخ اردوی ےس ندا کں وماترک

 تہ تلاع یوم شش ۱
 و ۱ ام یی -

 . لامر او اغرب نوبت ںیہ ی وی دیاش ای ےگ ںوہےع رتا تو

 ای اج کد لوکس عرب رک اک فو سان یا ی ڈاک اب ےل نل کم

 _ عین (فبلا)و ارام رو" سایر خو بزودکات یی

 ٰ نوح 0" , 0760 یک و دیس یپ ۱

Aترا لخت نر ےب  

 ۱ ا هایم بب سوپ یس ا ۳

 سس حس نکس ی کا ےس ام ۱



 ۱ ر ےن رک اض ر مع دو وب ۔ےگ اچ لوم بس ںی ریما یژزچ یا روا ے ر

 را تب اتو یک ےک ںیہ یارب روطےک ت ترذعمدیاشای گو تمارت 5

 ۔ے رکن اما ئل ےک ترخ بکا وم اوہ

 نایمرک گیگ هو ءاگوہ رایشوہ روا ۓارلابتاص نفل رایز یم ناوج ٰ

 لاو شر ہار یار وار دایزوکں او ند یب کا فرص ؟ںاہک ی کد لو

 نسل ال وہ تد شروا ماووو اقب کت نر روا قو اوز ےک اتد ہک امرق لم سا

 (ی خیریت ) ا ر

 ںی 28 ا ےک کاتر ا

 تے ییا ےہ کل ا ےک ازهتسا رم سر تک ایر ۱

 کلا ؟ےگ ںی اب وب ٹول یکی ایک اکو رتح ای اکل وژا ناشلا مینو
 نا ؟ے تقی یک لوژاپی ناس ےک تر ر ڈرو ال یکی اھت نکا یو باج ۰

 سا 11 لور لوم کر وا تارز کس تیر ںی ٹوک ں ید 6ج1 ارزوبس

 دارا ا سیم سج کے اچ یو رکراوم تو اصلا نخ زروا کے اجا یداڑا

 ( ناخ ےھت )۔ی سم "اج یدکی اصل من کیا توکل وڈاہپء اگے دن

 را ری کرت ریسک ںی اج ے الب ںاہجام اگے دزد آت شر رپ
 ںیم لولاو ےنڑود ہنروا کوم گڑ تاب یکے نل او ےنالب ہت ےگ ںی اج ےڑود 5

 ںرط کار زاو ۲ک گار ےک شا سیٹ اند گول لک اکے د زی راه

 لاپ ین شی سید نی پا اہ 4 اہیپ با آم کاوون یکے ریس

 ( ناخ ےق) ٠ چچ

 اومد آتش 1ت شرر ہم

 اکے رکو کں وتخر ےس اس ےک ہیلی مو تره رس ا1۷ مت یم ۱

 ےس نالی نیرو ال مدآ | ترش زم اش زا کنی ۶



 ۱ عرب لا شتر سج واک

 ٰ نایک اقای

 نام نا یوم تر تر وا امر آت رح
 لوس ہک ایکن اب جے تاور کک مرمر دلا ترص ےن لم

 _ وا« ا ام و : باما پک ومروا مد آۓ اس کس بر ءابامر رٹ ےن طلا

 آپا آ اہک سا مد آے یوم ےک ۲ بلا بیا یوم کا مد آ
 دا ارتا ےک پ ۱ 1ء ایانب ے تر دم ہت سد( اج)2 ۱۵شب 7 90

 ےن بآر کپ اگر لنت ینپاوکپآ روا ء ارگ آلو,

 پآ پک قمری اپ نیز نج وک واوا ے جو یکدوصتےپا

 کټ روا اف بت مالک سا روا تلاس یت را وکپ آ 0 یوم

 ۱ مپ روا اھت نا اد اک چرب دزگنا ےک تل برف اطع ناخن( یک یب روت) ۱

 ۱ . یے شر ی یر کل ےک ات ےہ آ۔ایگای کت اتع ب رق انبا لب سان مالک

 لب سین سل ی اہک ن ایا یوم ؟یت ید ےک یرذ ےن ہللا لیپ تم

 روا ک یار فان کبر ےس اے مد آکا ت یک شب سیم یا ایکه اہک ییا آ
 فا ایا ےک پر هاب مو 7!لاپ« اکیا یوم ؟ ایکس

 ںیب سی مے شارپ کریم ےن لا انوہ رداص ےس جب اکس نج ںیم ےہ ررکت مال <
 ۱ هک آب انب فا وم ایام ف ےن لوس تيم

 ٰ ےایکن ای ےس تیاذز لگن ءا ترول نام ول ت رح ےن "یارب

 زر کوج فرا کوب وجب تم یر یم ام رف ےل لا لوس ک

 ےہ ل تیدح لا( ے ایگ اید کف اعم ن )ے ایگ اھا های ایارک تب ےک
 ۱ )ےن یئگی ورک اوم کوچ لول تم پ روا سرہ ہکاامرف ںی 7

 ید تما سا تک در نو نونجمںاہ( ےس ایگ کر کز اک مآ ا فرم حار



 ناضمر روس یف نآرقل موش

 ید ایگ اشا اف ےیل مانی اب دمیپ سیامک

 ہو کیم 7بج ے شد آ ےس وسرواو« تس رزم و کت بج تر ضا بولقم

 ٰ وله کج تر رواوہرارہب

 وا ایمن نِإ اَنلعاَوَتاَلاَنَب” تب 1ےن یربظمریفآ ےہ اض

 ٰ هل وتم القر کج لوجی کے اک لب ےک ر یھ اک «هتاطخا

 ما برش آت مکالپ ایا ےس کوچ لوجب اب ۓاج ایاھک اد حزم ے رب ز کیا ہانگ

 روا اکے رک ار یب رو رض صغتانارک لو Ls ارصق کنگ طی ۳ کے کر ور ض

 _اگوہ ات لیا مروا باز عیار هان

 ےک 6ے زوم ان ل 1

 لوقب یار نا مایا اک یلادر گور ےس رکو ےک ھللا سیا ۲۴ر کت ی 1

 روصق قوی یگدنز فاق یک اینو فرو لقا ےس دای یک لا ید رج ٠ 7ی انع شم ۱

 ال اب ےک سا ںیم تک روک ے ناچ ید رک وار نازل کس ا ءےاھٹی موج

 لک. تعاقق لو اک ار گم سی رنک کن ابا روا تورو لا تہب ۱

 : رش شر رتاک گر واک ملی نمی اب اند تفورب ر ءان یکے وا ےس

 نقش ات وم ات سیہ مرتے رک سونا تو کے اتر مار آس
 وا یم کا اےک برو ۔ںیہ ے ر در نایت ات | تار طخ ےک توو لاوژروا

 وہ اتو بیت نو نمک ر اج نموت م خیز واٹنھکود ںم ند تاروکی 9 ۱

 ےک جہد رت یگدنزوکت مک ۱ لس ںوص کک 2/11 ژورگو_ باک

 کل جد باشم لاری وا ین ںیہ قلاب لات« یو یک رول

 رس 94 سکس ی ادب نوربوکی نان قوا 1 "ںیہ امد ۱

 یھ “لام وچول نب ہک تاب 1لواک لی رعنا ترضحف ںی تاور کیا ۱

 لوک لا با وت _رگر اتقا یک وقت لا ہوروا تب وہ از2 اد
 ےس و وے سس ےس وس تب تست تب تیپ سس.



 قو« لاگرب للاوکں گولے ا۔ےہ “گن کش ey ا
 رکن ا ذج کل ا رشا (ق ایگو فلت ایر لام ےہ ہا )ہک یم ے کل ایخ ہے
 ےس نک اک ااہکے ند طر یج مدیحہ اکے ام ف شا( لام)سشاحم یر مدد

 5 نشو لا رر لیں پیچ تعا تاریک
 7 ۱ ےس دما ےک ےرم ے٤ رش

 ۱ وو 07 دلار که یا
 ` در قرط کت جج یک وارتا یک اکو روا-اک2 ایل فر ط یر تم
 رود بیر لوکس تک آر کپ ےہ رس ےس ادتبای سا

 . (لعریق) ہے _ے رک اعم کر اوت ۰
 ین نیقلر کن کد تای آرام شیئایند ےن ہے ںی رغ اتش ۱

 بلوک ںرط یا ریدر کن نکس اپ لو يا ایک لپ نات
 ےک زا سش زم پام ےک یا یںاہیب ۔اھت ابر اتی اھدنا لابو بس
 نور 5 ۳ کت _۔ے لوکب 7 ےناج ےئاھٹا

 د ناروا رک میزان نشروا لایعو لب
 دپا ری رفواشراوکم السلاو چ ولصاا یلعروضت سیما ۳ ہت یب آ 0

 کال را جک لا گدخردا تی مع یز امن کوکی ا نیا
 زا ایکر ون میری کس اد وخےرسوددیکا کز امنوک ایعد لا کی ء نی
 ۱ لا ب 1و اناکب رک یر ورش یھب لس ےک ی دنیای یر وپ کز اقا

 ۱ ۔ ی روف افق ےک نا لاب وک و ری ےک نان یشن وا لا

 ۱ as _ےاناجوہر ایش اکی داتوکی گیت ن اینا

 ۱ لعاب نج ںیہ شار ین رواد لای لا
 ۱ : کس پآ قلم لزا تی بج یف شالس جاوا



 رک اس ےس :
 مج ےو زاوآرک اج رس ناک ےک از نم رر

 ۱ .٠ (ىق)_ کلاچ لاصار

 O وج

 کلا ےس امف رب غ( علا نازک ) ےس او پ آی زوروکں وسالت روا

 نمو "ےگ زورم زادٹ اےب ےس کرب گرا رک نارا ہلا نگر 7

 (١ٌور:یتارطلا) “بِصحَي ال 'ثْیَع نی هری جرم هل عج هللا قي

 ہلا ات د لت زاجا ایت شا وتوم رات یم شاقم بروا زان شف را ےل یز

 یزور ۔ے رک ادا لار زامن ود رکک رت زامن لٹ ہلباقتم ےک شوم رپ ہک

 نا ےک اعم بسکل سا ںیہ تڑپ زامن کس ج ےن ادخ یت ہو الاو سان 1

 - لو« تا ازمو نخ تیدوبع فرج یو مر اتم اک ارز ۱

 ررطنا اف ک سه درک اینا دیقفا کرا یورپ ہک جہ اج وکن اینا
 لر ۱ "0" ا

1 

 عووو



 ناضم۔ روت یف نآر قلا میہْضت

 سانلل برتقا (اے) هراپ

 ْمْهُباَسِج سان برقا ê f ےک اکے را یی ج ال ر

 اما" سانلل برف "-_تبسانمک «نوضرغمةلفَع یف مه
 1 لک هو نا اے اتو« ںورجے مایا 5 8لو یم حس

 ۔ے لاش شے را

 5 ۲ تب ی ہہ جک میت روس ۱

 ھ٦ ا۵ اجاا تیب هک دلار ت سٹہ یف وکر
 پام کت راد( لا ات () ضر غور ےب

i۳ ۱ ۳۵ (۳۳۳۸۱/۱)۳)تب کد _ توما  

irs۴2 تب 1 ور توم ارحب  

 5 ماسال روا (۳) م السلا یل یت اربا تر (ا) شش هربت ور
 . ےک :ےا(٢)ے٭ء۱٦(۱۹)تیب 12 ۲ د۔انای تاج ےس ناف بم

 7 تای تب لا ارم ۹ر یف کر
 و ۸۲۰۸۵۰۱۸۲۰۸۳ ے۹ءے۸:ے تاب

 )ما کم قد متر ۱
 ۸# ۵ تک ان اش اتکا و



 لوح توسعه
 ماظن مول تاب انا قاط زو اقوج کے نایب لار رک را روس

 ےس ۵٦۱ت کد د۔ ےہ رداق گپ بالقنا ےک ماظنےراسود ےہرداقہ ا

 و تا رجب ےک ےنرک سرور شاپ نیو 7 ترک سر قع ور

 ۱۳ ااتہ اں ےڑوج رکا اب تا ےک قولت مے رک 2ق عت تقو ےک ن اقف ۱

= 

 سگ ارت ےب کن ولاو ےک ھر شاپ تاک( ا) سیم بق عج ور
 ۳۵۰۲۳ ت ا ری اک ازم یکں ولاو ےک ور ےس دیح اوا ردروا(۲)

 را یش ماو ےن کی سرد شاپ که س نایب سیم رب ور

 ۳۳ت فک ۔ںیہ ےتد توی واس ۱ ۲ ۱

 لا بیط ےہ ےلاو ےن کت سرد دلا قا اف ںیم ھر ور
 ٣۔22۴صض۷صص نس کد ۔ںیہ ےک مت کہ داص ذج ےساے کاب 5

 4 سہ یئاع ےک نما ییہ اہ تم ار او ار وکر

 ۳۹ تی آکر ۔ںیم فیر ےل ےک ورم یک ولاو ےنالیھپ تاب یا ۱

 زنا زاو آی کنت ےن مالسلا مہ ا اینا بج کے لب مر عراق

 ۵۲تب تیکه ےل ایس ئل ام یھب "نامش

 تقو ےک ترورضےل او ےن کت سرور کے ں۸ یف وار

 ۵۸ تب کوب لاتا لش تای رور یکن اے سارتر دو نک

 اہم ےن یا زر لرو نت جک ں کر و آی ۹رہ وک

 ۷ ۵ رس ےگ ںیہ ۓاہرف

 - كلا کف ممے ںولاو ےڑوج قلت رپ ارش )١( رک ج وکر

TDےےءے ٣تب آے  

 ۔ےا روہزانآ اک اعراب یب ےس تی1ی یک ایم )اروم



 سی هی 2
 2 تاحال نا ںوگول بج ےاکچ آبی ر تو ہو ایام

 مب کک اہپ تلف کن اروا دلش افن کی گوا بج اگے اہ

 ۱ لیتو لن سار ے آت فج ےس فرط کد للا اپ ےک ناکہ سگ

 ۱ -_ںیہ ےورار قر گوداچ وک ال مرکا لوسرروا + ی ے انب مات اکی ان تا ےک ا

 یب ںیہ تھک یرع رو مالکی ٹکا مم باوخ ہدوہ ےب ہللا ذاع موکت ای آ کدام
 تر دز یجب یھ دامت یجب کلاس ای درکار رب ےن مہ لیپ ےس ناوک ا

 ۱ ںیم ںوتنشرف ےا یب یب ےس س ںویمدآہ د چاچ لوسر یھب بج ےن ہت

 ۳ یب اے یس !و فاکے ا ءا لس
 -ولرچ وک ےس بام

 کک ںی ۱ 5 ےت بجاوریلقک اعم لا

 جی اب ميس تر هک یت
 ۱ تانے مال چ باد یکم اھ سا ومد ملت تل م اھجا

 ۱ ۱ ۳" ---1ل اسکناس
 5 هر سس سس

 د سر ورس سس وک و ا ب وہ دس دس اک ی ی رس ه.ش ات ۵ تا ۵ دقت e لا ۔اگ اکا EF ا ا اا اا اا ا ا نا ا

 و یت را اقا ی روا ہمہ .:خروس عوضوم
 ۳و rs Es دروسل اتو :ہےبمس ہسجو
 ۱ سای اب دوگرءایجخالا
 ید سیو نت بوس نره کافر :طبز مسن 5 زوس ان اسسا

 `. فک تیک حس ید دیس اس یے ےک اج ےہ راج



 ہللا لام ۔ ںی اروم اروضت لات ود یکن ارم اکت ایآ ا کی دزئےک ۱

 نا ےن لا انچ الاڈ رک ےس اے نوگول علا ۔ ا ایبک لوس کی اعا لت

 دلا ڈک چوک وت نا ےن سجایکا امور نت اشد اپ م نروار فا کیی ۱

 :ک ےک ون لو« لزا یاب نا بجز کں ہے ارن ات

 “کے کول اظ کت راج ا ۱

 سج یورک ایا ںی ےن تستر چر تورم یم لب روش ی ۱ 5

 ۱ 5 وہ یک وم یک ق کر

 لمد نی کیا کدی ۱
 لی روایت تا یا بنایی الد ے ٢تت یآ ۹1

 نامسآو ن زز ے وہ ادفذداوسےک وا کیل یم نام آو نت رگ ارک اف لی ۱

 ول ںوہ راتو کا لود روا لو ار وو را کے لسی | 2 اجوم هاب لالوو. ۱

 ٠ یھب از کن وفد رک ین تی روا ےگ ںیہ اچ ترک فا م اکا اس لود ۱

 ٠ اکے اچ ارور وہ ند کتو سا اکے اج کیا وہ ین یک یا یھجدنیپ رواو« کیا

  ۱مارا ےک لوفود وت اگے کت شاخ ارمور وہ شاپ اگے اج کیو تار

 وج ایک ارش وووتاوب بولغا وور وا یگ آب لا یہا رکا ےک ںوہ فام ر ں کک
 ےک ےرومم ےک سر مدد کلا اروا لوم دا لک روش ںوتوو رکا _ایگوہہ بولخغم

  E Aکو« 0 اوج رات کت ووو _

 لث الدرج ۲۳۳ تپ ادحو یک لا اچ

 دوجو ےک دداقروا ان کیا خب ےک دب د ت یک سایر ظن ل فنا ےہ نوت

 ےس ںورظناکن ںیہ لار ین وک ب س ےک بسر ءںیہ ےک ےک رک لار ب ۱

 ناو ملي ارس قوا ٹپ وکت قت یکن نجرواےہ اب ایه رپاغم

 چ



 ۱ ترسصح-
 ۱ اف مع« نیز ای 23

 ۱ ج ےن ن آر ا ڈک ون امزاوکن روا ایدانب نکس کن وتشرفوکنامس ا | ورگ ار جا رج ۱

 ٠ ین روا تاج برک ے ا «ایکل یر تاکو ہے ج ےک نک زردا لا
 ۱ 8 یش خاب ےس یف ا موق لوک مو (رصاحم)یرمود کت فو لا

 ۱ روا تاب رب لوک نر ہا ےک تب الف روا تایضرا مک سو لاسوسوو رت

 ےراتسروا خروسودداوخےرایس ےڑاسسمکں یہ چپ رپ جج ادعا ےک تادہام
 ۱ ارج ته ود کیا بر جب ہے 2و« ےل یم لب | بس ےب ءب امروا نم زا لو

 رکنای دید فال ترقی فر لاسوسهدوچ ےس نب آف س انا 7 شی ےہ <
 ۲ ؟ے کس ايد مانی کس و کس آر ا 17

 7۲ يه و ےس اپ کچ امار ےن کا دی لد رود. ۹

 ميليون رد ایگ اورکےس نابز ک آیا کر ات فاش ۱

 ِ لم تیقیح کر یرانب وکی اپ لش دوجو میش هدنز ماقہکں ی ترک ۱
 ۳ ۱ ا بس ے وول روا تخرد اب لز ناو ماو ٤ے لی رز یخ ےک ی اپ ۔ےہ

 "ا نکہ ہاشم ےس نل یش تمام لاو ےک دکھ اپ پآ۔ ںیہ اتے
 5 ۳ نان گز کالا اپ لار

 7 زکر نیک ای ایپ ش عش ےن مرکو یی لد یر ۰ ۱

 1 1 روا ںولزلز لنز ول یت وہ ہت اهم .رگا «عساب ت ےل نیز ےس (ھچ

 e ےس سا ےہ یر کرک گ آج نکن م دوا قہر ںیم دز یک ت ایر طا

 ساپ اھي : ناف یت کن ںیہکں یہکس یو یک ا یت ق کوہ ںی طافح ۱
 ۰ ۱ ٦ ےک وک ں یم ساروا ےس ق ساس یھب مبنی زہ وک رز ےک نج ںیہ تاج ۱

 حج بکن لوا پ کارد لو: تل یک نی رکے ار اگ ا

 ۰ ا و ہے قم لامگشز گی قت اتو

 تک لا عهد او مک ی



 و ےس ےک وکی نون مز ٠س اس ور

 ۔- ےک ۱3 تی ۲ 5 7
 حارروا لا داء ہر حت اعر لا ے ے بتلا نم یم ے اج ےگ فیہ رد

 ا رخ هد ممه گم <> یس"
 تالاض ی کم و یا ا کے ےک و

 تیا ےس ایاتب تی طو ناس آے مج کے اد سد یک
 کرار رخ یاچتا شش را تا سا ںیم را ترس تری

 کر فا _ںیہ 2 ےوہ نم یاق ود وا ےہ یارک ناد 2+ ںیہ ےہ مکے س

 عوکو و ون ۓ امور و و ان مان وا تبع رار ا یو رات
 روا رار نوت کیا تو 3 ہہ ےہ ےئتوہ ےلایتسوکم ات راس اوج ےہ

 « لک ؟تاتمروا ی زہ ایک ؟ تالایک ؟اید فو لار ےس تار

 _سرکاوسک_ ن املا بر

 روا روس عد روا تر رکے ے ایدہ ےس سیم 9 الو ین وک لمر ی

 ۔ے رت ںیم ایست ںیہ ےرریت سش نسبی ےس یاب ےن ہلاک اج

 یک کر کک روا یک آں یت یم لس یگوکس یم ےناج ےن آے رکو دعا ےک شا
 تار(۳۰-۳۳)سچ_یدنز یکن ا یم یب ت کرم ۔ںیہ ےر ےن لسٹ
 ایک ںی تو اے ر من کسر 1 کا ال اروا و لپ امروا روس نرروا

 “کی رت آر قلا توی اپ ےڑب ےڑب ےس ےنا وج لا بج ایت

 ےس نونیشم 1 رز ی دج روا لو اکر صر و ےن لوار شا اس۔ےس رک گرام اج

 گير یت یھ دعب تک یباہسرب نیا سل

 اوس ےک یگو یا ےک لا اھت تکی انها ئے ی کا ی ہو رکے ےہ لاوس

 یا ی یک اھت درک خا وکایتد یر ولوو مک ںیم یت جیب هکس نجس اس نوک
 یک یکت قادص ی لاو نایک ناخ ن اے ناز گرام ایگ ۱

 یرورضانر تاچ دنا بصحے ںوھگ لک ےک چال ید سار

E ےک 



۰ fF 

 اربا ترضفمریح ول 13 و

 (۱ع)هتسرب ےک ید لو رپ ءاڑج و باح روا دادم بترو ی ۱

 «لوراب تر" < یوم ترخح ن رب سرو ست ےک مالسلا مہا اج ا
 تر رو رحب وق تر ایسا ترشح« طول تر متارا تر
 رز« للروا تر «ل بسا ترضخ ء بولا ترشح «نامیلس ترقح دا
 ۱ مالسل کی تر روا کم تر ای رک تر« ترضحح «نلفاوز

 ددااگے رک کی کد گی توگذ ای انا مامق نا(۹۱۔۳۸ تی ۲)
 “کے اج ہن نگار وکی کس اا و گوہ یھب نم ۱

 از نی ی تاج ارس ہار

 ایام نایب عقد راد

 . . تلر یی رات ہا م
 کج لوغش سیم ق تب وکم وقار وا پاپ ےن ےن اللا ماریا تیر

 ےن نوار وب ےک ےس مت تدابع یکن کج روم تاپا یک ایامرفرکدی کد ٠
 " نزار وا اقای تر کت ذاع یک ناک وداد پاي ےنپا ےن مہ اہک ںی باوج ٰ
 ۱ چ سر گت ابا یا عر ی نا یا ےس ںیہ فوق پس قد اد پا

 لک اراو پاپ ے راہ هتک اول کلوب نا ایام رف ےن الا ماما
 ا ے کو یک لوکل اپ ندا ایکا عیار بابک م تے الت ںیم یارک
 ۹ ےک توابعات ہیکل وہ اچک ایا رغ ےن ا اومد ید

 ۱ .ایک ان سینا ےن سج ےس یو ٹر اک م زو نئاہآردااراہت کی نازک 91

 1 ۱ یک تب نا ےس ابتکار را لوب تک یک لاو و لا نی روا

 ۳ اترا دو سک پاک ار انس دہ ںی لاپ ےک نا قا بج کن دایی تگ

 ۔ےئ اج آب یے ہاشم ےراہمت کک

 مات و

 دت سا r و O Tg پی -ت.---..--سے_سس
1 ۰ 8 



 ی ناسم رسی ف آر قلا حیرت

 ےنرکی راد کن اد ے وجر کے ۱ژاکز وا وہ لاو ںی ے رک ب

 ارا اک ست یک 4 کن اک کا کس یس اڑ ورک کیک 9

 . ارے ر لو لاک وجواب ےب ےس بس نیل اڑاڈ لرپ سش ۳7

 رونی ا تب کسر رش پرست روا آں یاد مم 7

 وہ یکے سکھ جت اس ےک ںودوبتمےمرامہ ی اتے ےک ےک ںی یی 9

 ہلا اہک ںوگول !ع_ایکب قی ئا ڈب ےن لار سک لس سا ؟یگ

 ےک یخ ته رک کل وت نا ےس لا ےن مج ےہ مارا مان اک نج ناوجون کیا
 رضا مے اےک بوک اوج و ا آے تاب ےہ بج ہک ول ۔ےاتسو وخر تا

 وا مابا انچ ۔ ےک اج گداز ہے ا اچ اترکرا قا ہد رگاہ کا اچ اناج ایک
 ے را1 میا ربا ے اہک یکل اوس ے موق ے آے فیر تپ آ۔ ایگ ایکب لط
 رز مارے ی مت اربا ترص ؟ے ایک م ولی ت اہ ےک لاد
 سا گول کیک ںی کر ےک ل چ وپ لک ںوکے سس ورکےڑب اےک
 ران گرل ی مقتل صارد ہک گ هک ںیم کب آے ےگ ےہ شش وسرب لس

 ۱ یاس هک یا لورم ےپاےرام در
 کلوپ اار م اربا پل یک س نامت با. نیک وا یکے
 ہد تاج ایک را ن ادصتتفروا نرگس + جوہ ےت رکا ہوا لوت ےل اکڑ ورا
 ا _ تکس ندا

 سن ولعش کیل ےک گه مار
 ۱ ۔ے آر تارب لا وتوم اتکررن : باوج اک آب لوق بج لاج

 ہاشداب ای یاب لام ےک دو رن تو ہاشداب ہمدقمرکے د رار تمم ودا متر
 ےتا ےس یر اروا !ے اج اید الج ہدنز ںیم ےک“ رک اراک یاس ےہ

Eںیہ اب ےس نا آتش بج دوا۔ لب  



 ۱ ناضمر روشیف ئآرقلا میہضت

 ` ے فرطیراروا ی اد کیت یم گا ی مارا ترضحح اےک ےک
 وہ یل ترا یرٹ ےل ےک ۃ طا ماریا گ آے اکا وہ لوصوم کا ۱

 ۳ گے وی E) لورفاک دار انچ ءاج
 ۱ ۹ درز

 رہ یه ار
 ای رک ینچ لب ےک میم تر

 تے
1 

 IIT | ںیہ تی وات پآ
 ہار کاتر روم ول یکن ا ںی نج اجر ون تر ےل ۔اھت ایگ اکران

 کت اس ٥۹۵ے نوه اکیا سم اکے نکل بم 5

 رمح: ےک ناروا داد ترضحح © 16۳ ابد ماجتارس تولد ضر

 ِ کدام روا امور نکا یہ اشد اب روا ےھت گی لولودوت صو اکم اسلا ان ایس

 ۱ سم یا بولا تر 4 ۔اھت ای گاز اوت بوخ ےس ںوتم حررطلوقود

 ریه اکنارک ایام اکر یے ا ےن ںوہناءایگایامز ریل رے مالآو بح اص
 ۱ عبرت فرط کی افشا لس هو ول مال و ام نا دایی برش

 رووروا یوم لوب او یکن ا ءال ی روم ات کاپ تر جو کلا

 ۱ ےک یہ بیت ایل کے یل سنج کا شب ترفح © ایکو مع ایا

 ۱ ال ہت این شرم مپ کن ا رای رک اتا ےن ںوہنا ںی ٹپ ۱

 ۱ ۔ے لاج ی لات مولا سیکلت کتب
 رکو راپدداکع ا ںاہ اچ« سل فی ہروسرکذ اک ن کھ جیوجاحیوجا ت
 در تاب اد لوک تاتو بم ر تاقا ایگ ایات روا ےس اب آ
 ستار ۶



 ۳ ےہ ست ۔
 روا ےک ںی شیو ند تم اما ناروا نرش ۱

 ۱ "2 یکے یی ھبی وک ۱

 J نی للا مر روض ۱

 هوش لس گان دحب ےک ےک ن ایج کش نیسان
 لوتان ام اغییاکنلا ےن پآ* «ں تمر ےل ےک لوثارچ ےراس اتو روا ند

 ےن پآ د د کول ددا ےک ےک لوک کرہ بج رک ای دایچیج کت
 راھ روا ےد مکہ لصیف متاس ےک نت ار اگدرورب رم ای" "یک اعد ے ہٹا

 قلم ےترکن ا موج ھم لب نا ےس اه ناما

 دلا نگرش علوم ررپ هد روا یلامرف لوټ اید کی سا ےئ دلا ۔ے

 ۔ے اہ وم زی م اتقاء اینا ۃ روس اعد کا لب

 (  یر« رخ ۱

 زر نلوہاکت مات ۱

 رک بخون وناسنا ےک مر اکو ملسس عورش ےک ةروسلا ۱

 کارو ےس لزل کا نلوم تم روا لک ن ککے تس ہلا ۓئوہ
 ۳و دیکر تست ند سا بار

 جج .سسپوو  ئ9سیبییووسہہہ:ورروروسوےہ

 _ں قو 7۵۳ ٣روات تند ۰
 ےہ ری یاسر وے .:قروس عوضوم
 ۔ےایکا کر ملا تمالعر ول ےئل ےہ رکؤاک شتر یار : :یمسن هجو

 7 ازتبا ے سا یی روس لا اتر کاکام لس سش تان ےک مایا وس : :طبر ےس ۃروس هقباسا ۔.
 ےگ تام ای وکے ہر فوخ ل لورا شل اکف رطیکت داعردا یک راندا گرگ لك انا حس ام

 _ےرال ان طلا الا ا لم حر و ےس اروا اورو ۱



 تو کون اج عا دا ارز کا

 ۱ ںورش وہ تو ہوم ےہ آر ظن سیم ۱
 8 ۱ ۱ یکے تاج وہ یا تلاع ایکن اے

 ا تلور قبلت انا
 تین انہی ۔ایگ ںی ہہس ےہ ۱

 ْ ایر کذ کلم فلت نیکان یم ٹیپ ےک ںام یلدا“ 7 ا
 ضیا یکن امن ا ویک )۔ایکادیپ ےس یں یے م شاد الواہکایام فا
 مه زیرا وخر (ے اتوہارس تا ذ موج )مشت (ے اش فط

 اعماق( بالا ےس ےس ئر وا تشات ی فن
 ۱ 5 " صبا لسی

 ٰ لوس کے تیاور سوت نیلا ری ترص ںیم رخ

 ۱ درشت کپ ےہ اتر عت شر ککزور سلا دان کن اسنارک ای اف شا

 ےک سا ےہ ات اج نماز کت شوگه ورحب ند سام اجر چپ بن اترکر فا ترو
 اتد کو ارور نی اوج ےہ تاج ایک شرف کیا ےس فرطاک لات لا رح

  NITE“یت اشر دب ۱

  ۱بسے راہ تنو نا ٤ںیہ 26 نے فییپ ےک لام دحل ےک سد کد `

  ۱مز کازخ اتش لا ںیہ ںی ے وہ روزک انا یٹامسج ءاضعا بس ےک
 نیم موہ تاج نب نلاوج لہ ڑکم کلاه ںیہ ے رکل رو رب روا ںیم ترک

 نو ےس لک رپ روا ںیہ ےتاجرس یک ےک کر ع یک یلاوج یا گول ےس

  5ترک شو جدا تیم سکھ کک لای
 سگ ب - بی ی لیس سا ,

 ےس ےک ےک د
 م

 اس



 ژل واک تب08 رح سس سک نارا و

۱ 399 ۱ 
 یکم کک مر زر ےس لار وا ےہ اچو ہر یر سہو واں سس« شاب لا مچ ےہ ۱

 دوم ترت کیا ؟بس ترک وکر بسی - لو نوم اریپ تاجابع
 ٠ ایک رکو نرحب ےک ےنرص ںیہ ےک ےک لار لب ب سہی تاذ وج ںیہ
 مات ام ہد کس دوج وم یک گولے ےس سی ںونامسنا ایام رفرھپ ؟ے کشم

 لول ںیہ ےت رکےت دابعر کوہ ےزڑمکرپ ےس انکے اج یکے سرک م یورو
 ےتاجر چک نم ےیل ا آے اج ن اصن رک اروا ںیہ ج رم ں تای واک ہدف

 لو تن اک ں ونود ترخآرواایتد گولی -ل ۱

 ۰ !ے 6ن اعرب ناس نوک

 سنا نر شا وت اج ایل ہا اکب یاری روالوتما تہ
 ۱ انا ۱

 نامیارب جم ن آر روا باک ات محک ,نارلسم

 ۱ ۱ ۔ںہ ےتھکر

 ۱ ۔تا تی اوصضا یت اےک تیا یوم ترتیب
 ءاھخ سیم ےنام ز کس م السلا لع مربا ترضحح رغب کے اتاچاہ اص
 ۔ےت ےت رگت دایی لوراتس

 تا با ی اےک م السلا لع تر ایم

 یگ آردادناپ + روس رد بم لایک«

 ا ۔ےت ترکی سہ

 ےترف نا ےس ںی نا بسا ےک اب اہل یں وج رش سک
 9 ار نا .چ کن ند ہقرخ لب فرصردا ںیم ےک نفی

© ê تک 

 ےس ٭



 hb با > س
 کت اہایک لصف ندےک ت مای

 ںیم نج ت اتر مات کن اسد نمد کا یار فف ا س۸ت
 رت ام ءخروس ہک + Jr لاش هرو تار ر وا دتر رب تای «تانج

 ےہ کہ کلا ءںیہ لاش" نانا ےس تب روا نرو تشروروا ڑاہپ ءےرات

 تبلت کف ناسا نو دم ناسا ےس ترا سچ

 ۱ ۱ سبک ےک تاذ ہدروا ےس اک وہ

 ا نایباک نام قو روا دلا تیب تمل

 اک 7 لا زوا مالسا لٹا ن ںوہورگں ونود کک ۲۵ ے اار تیبآ
 ےک رد الع ےک دشلا تبیب تست ٢۷٣ر یکت یی آ_ے ایگ امر فو اشراح انا یو

 ساز رول لس ارقام ایت روا ےئایرفداشرا اس

 ے ڈا نخ کل وروناج ای تشوآ | "کی اوہ ے رکی اب وج مک سای ا بام رف داشرا
 ۱ ہار رکا یت ست ںاہ ال قوا تیت کل دات شکل

 قنات کر ارواچ قی یو رکے جا وہم کے رکی ایر ےک ےک اضر اگ
 5 ۔ے اکر ٢ ی ءانب کت یض یہ

 ےس سا کر کا تیم سما ےس ماما یلع می ارباترح تہ
 ۱ ساکت ررزئاقا ۓای امنشلا۔ ایکن االعا اک رر کوہ ےک لا ل رعب

 | روا ایل نے اے یر زوا اید اب کل ولاو ےب ر ں او شرا الا ۱

 ٠ یکن ایا میل کم زا ےک دلا ہک ایگ اید اج گری ےس تبسانم کر رئاعش
 ۾ کم اکر ا کاج ےن ےک ں وی ےہ ےس شر

aUچ بازم یم چپ ےس لام روا سد  ٰ 



 ناضمر روشیف نآر قلا مرضت 1

 تنگه تضرفکداچ
 ے لود تیبآں اے نایباکت ورش کاج ےس ۹ تی -. ۱

 لنگه ےہ ماہ اکاھچ اس ےک افر ایک گتضتامعی داہچج ےس انکے

 وب ج ۔اھت تای اخ ند کماکان نوا
 ناد مارک رپ ایس !وہ جت د اوہ ااھکٹ وج روا ین ےس مت سو ےک زا نارا

 ےس لدراک کے ے رکب لط تزایا ےب روضتر کوم نابرب ےہ تاعقاو

 تیا نمی یوم نیا یر صل ے فرط لی شنا لوس جدا

 2و تاب تس ی داهج ےن ئات رشا روا رب دارم یک چ مارکہ اض بوکس

 دات یول وتما یکن ارداء یتا تا چ_ سنگ ادا کا ابرفواشرا

 دام« د ناتن لو کب جیو ون امام ایک ارگ | تاج سد ما اےک

 ایگ ا اتہجل راکت عو عز ارد 2 ے_ ورکر امسمرانکوکں وہ کت را روا

 تاقص , نیر سار ۓ افلخ

 :ترضح ءو نا ر صر کیولا تر )چی ر شار افخ ںی ار تی
 نکس تن الف یک یو یا تر صروا ہو نن انخعت رت ور اف
 اید را ۃقا لی نی زوکن ا گا ںیہ گول ہہ ہک برف لول س
 وکں وگو قرط یکں واک یت ےگ ںیمررھکادا وک ےک ںیہ رکات امت واچ
 ۱ لول لا یدین آر یخ انچ ےگ کرے ںوماکے رب روا ےک ال د تود

 ہوگا ۱ دامکدوکا یو ےن لومخراگرواراورگو لامعاےک 01 رشارءافلخ اط

 _ نی قارص ےک سا
 ہرعواکت ح زر جل ےک عن را مای

 ےس رب ما ےک ناوک فارصو وب رک 2۵ ےس ۳ر تمآ ٰ



 غم روا ےن ڈاک ن یکن ید ےک لا زار روا ےہ ایگ رژ
 دحلزر تارا اضر کال ےک ولا اراک

 ۱ ۔ے یئگی ئاتسدی وف یک
 ۱ نر لا فور نیت کت ار ا
 ۱ ا نایک یب ٹل هما ارت

 ۰ ٠ یے لار سو

 ۳ یارک رفت دوا بلاک واتر ترم کیا ےس ےن آ
 5 روااور تجاحدو مم اپا موال ورچ نج اوس ےک شل ک لام قد اشرا لمر تروصاوخ
 قلم ات برا سنت پس ےک بسر کہی تلاع کن اء دہ اس
 ایم روا حک انب ںی یا ہو یھب بج: شیلاڈرکف رصوکن وتت الص
 7 دکتر لایق نکے نا یاررود ت
 ۱ ۱ کے انا ےس نرو یھب ل او نام ںی

 یی کز را تاک
 7 ےب نکے ہر اد مافیا

TT 



 حلفا دبق ۱۸) ہراپ .

 ۱ ی جونم جلفا د دق” ا ا

 اتوہ ورش ے نونو ا5 روپ ۔ے اتا اہک“ حسافا دق ”ے تبسانم
 روس روا ےہ لاش ںیم ےراپ یا لمت ی کر ون مرور حل و لا

 او« الی مم “رولر ود ےل ےک نام لا

 ےک ںولاو ن رکی سرد شراب لنا (۱)ید ارم 2 ےک نومو ا روس ۰

 ۱۷۱۳ تی آواااما تہ آے د۔ے نایماکتردرض یکن تس اروا( ۲)_فاصوا

 :ایک یت سرد لا کٹے نگر قلا مایا رک ار

 LPF آے کک وسایل سا

 تسددرشاب ای ےن ںوگول نج کہ تلا مایا رک س ۳م ولر

 ا ا اے و اہک یکا وسر شا یکش یھت

 79 (۲)_ ریت | بصق ام السلا م ا مر ور

 ۵۳۰۵۲۵۱ تی آے ٢ _ے نایک الصا کاپ قلت ھتمرواںامک معا
 گل اد جت فطکشاب سام برکت س یم نرم ور

 ۱ طے تی ۹

 یوسی ناسا اب )شم ارم

1 

  Fuپل ۴



` Eb 
 سیہ 4( تک 6 رط) ۱ ۱

 ری رب (ا)ک گا ا رف ارت کرک لا 5رس

 یک تیاعر لازم رع جاے  )٣( اد رک راف ےس ءافرش تحعامج وکقق الخ ادی

 2عدد تولا ےناکل ترک وہ ین روپ 24 توت (۳)۔ےئاج

- ee اے وے اه یدا سا 

 یہ ےس نایک ات وفاقی 3 اواوس ٢م وکر ۲

 ا کد ریہ کب اق نواتج کک | وقاد قل ںی ۳م وار

 جج ٰ ٢ے تہب ےک _۔ے نایباکب اق نوا ہر فا ور

 ٰ .۳۵ تہب ۳ وا :یئار وف لی ل ۵ر اگر

 ۳۷۵ ے اج نایک لار هات دام لش اراک
cuتالخ ےل وا ےن دیس امت یار شرم  

 ۱ ` ۵۵ت تک ر ۔ہرعواک ی سا

 ا ا کھایا ایگایام ف ںیم ۸ری وکر تہ
 7 ںاہو ےہ شما قاظادب ںاہج ےئل سا ءاھت ےل ےک قالخاذزتبایت ندا
 ۱ ۱ ۱ دوو روا“ ہن ملا رم نیو ےک ے ںی یر ورب اک

 ۷۰6۵۸ تب ےگ “اسلا نم

 ۰ مرز یقه ع ناردن یاد ںش ۹ر
FOF T۱  

 نا جت( )ی )ی لاما مار رس نور چروس -
 ات (۳۲)۲(۷۲۳)۳ )تب ےگ د ۔ے نایک تار( ۳ )مک
 ےہ است ڪا د چ ناماکت اہل شش رو 5



 ناضمر یی ف نآرقلا میہضت

 م

 فاصوا یز اشا اس ناب لا
 لا نوم هی ےس بس ےس اہ روہ کورش داپ لاورامنا ےس روس سا ۱ ۱

 تاس ےک نابیا لا لازارحب اگ ای کن اب اک وہ دارم اب روا بایماکےک عام

 ۔ںی امر شا شرا تامالعو فاصوا یز اتا

 یھب بت یوا رم ےس عوتت ںیہ ےترکرایقفا حوتضں یم زامن ©

 جم لوشن وہ نکی سی تلاح کز ان کک ندی ءاضعارواوہ لوک )ےک

 ۔ںیشاجاکش
 ارم ز یہ رپ ےس لوید ماکروام الکل وضف نی تایوقل 2

osتوری و سرکوب یم  
ar eسست اس ہے  I o lr rصط شش فن تاسف تب  

 : فور مروا 09 هرو اتا 1۸
 _ےراروراداکت ےک رش روااید رد یا قلت : 3 روسن عوصوم

 ۲ ںولاو نامیا سی دو سا ے ای آس یم تی آیہ یہ یکۃ روس سا فل اک ن رر کج :ہیمست هسچو

 ارگ اب کر ون و ةروسیا 2 سا و ےک ۓ اب تاو اوراوطا ےک نا ںی یک ام تافم

 لو را مکے ا اکہ ری ۵ اروم نا جیت مما ےارکاھ نیب ہی شیر یتا ےک هر: ایر ےس روس قام

 ۱ المج روا اا یو وہک امی ا تکست سبب مک ورک دا تواہش نیم تال عمر روا ین یش ترش وات

 پ تداهخ ی لوس ار دوا قاتا یر اہے لاو ےن ادا ت داش مع تالمامع | وف لوسرروا ۱

 سا ےل سا ؟ ایک گل کس ا قوت روا یت ںی لرم کتب هو رکاب ددا ہے فوق

 --"هللاب اٰوُمصَتُغاَو ةوکزلا اوتاو ةولصلا !رمیقاش" لم اف رطیکت انص لوصا خروس

 ےر لپ ا ےس ےنا زای تانص لوصاروا نکا کر رشک لا سیب قوم سا با اھ راشن لاا
 ےہ یش گہ وما ن کیا ایپ یں و



 هم ری دا یهو . @
 : . . 4 _ وہ د الت س لار توش ہت طا اجا یک وا+دالع ۱

 0 , +0 رادان اکی ام ©
 80ت ۱ تار ارول هه ©

 ا "راں وزان 9
 ۱ ریز فاضوا مرو...

 ۱ ۱ 5 _ےایگ ایا ثراو

 1 یس قیاس ای او نس رک
 ۱ کر ےس ایر رس اکا قا ۱

 مو ١م ےس صالخےک یھ وے ا ایگ مد ماین هراشا تفرط کم تر 5

 دیس کی جیب ے طن ےا )ری نایک اد کید 1۳ام ےک آلو 5
 ٌ رام ایا ژواک ن وک فن اے ر ارل (ردام مر ےناکھٹظوفم کیلا کلا کک تا

 ایزی شک نوب ار اید وب ی تشوگو لے رھے نون سا فست
 ۲ هر لک علایم و ےس سج ایداھڑچ تشوگرپ لی نل ےن مہر گپ یا

 ۱ بس اے ناش ایش نیا ارایب ولت ترطینیرسود کیا اوس ١رگل اڈ ںور ۱ ۱

 ۱ 5 ےک تما قرؤا ےگ ورمعب ےک گن )سس مچ فو 77
 ۱ 0 ۱ «ےاٹب نا آت امرت تری واےراہت نم روا ےگ اج ےئل ے ےک رکو ۸ زند
 رک لک ےت رسی نشز مچ ےس ایک ل زات لا سٹیرازفقم بسانم ےس ناعسآ
 ٠ نام یار چپ ںیہ رد ات یکی ےک ا بر طی ا ںیہ داق اسکار
 یک اخر ٹاج انہ ید تخرداک ن وز« ےک لورم اروا ورو ےل ےل رے
 2 یف اد ےن ہے ےئل ےک ہدئاف ےک نانا چ بکا £ اورگایرفرگذ



 | Cg سس 1۱ D ر1
 نا رخ ری دادو داع دال ےک موقاکن روا ماسال عترت تام

 بام نی رس بیع یورپ تك

 ئل یا۔ےہ ےس مقا نہ و رک ۳۳4
 وب بوم او ۹

 رک ترک اج یکے ناس ےک ملا ی کیر دیار
 ےک م 2ر”, یگنک وک ناوی وف ترضح كو اهم"
 اوت نح “ںی کرانا تیق فردا ی رب ےواے د اہتکں یم اچ دواں یر:

 ۰ رثارگارکا اروم ےس کید 7کر یر توت کتاب نا نا ےس
 مس ںیہن ںیم E رٹ لاتا 1

 ۱ وم اون رک اہاگ

 نایت را

 وک ۷ڈ نا اکے اکے ن رر ایم ی ول لکا وف ترج
 بجا وات درر ج کيي دوا داد اکے نت و مناور رکو ہر اوس سی و

 یخ تناَو اک رابه ال ادذُمییلزنا بر" کک اویا

 روان اک نا یر ورک تے ا سیم وقوج ھتاسےک کا «نیلزنملا
 لا ایرج روا ریو ےس فرط رو رپ نارواوکت اقا و کس نا نا ۲

 _ےاراجایکورکر جس وکر کچ رواج اسکلت کال وہ

 ماتا یر اصن ےس ویلا یک “تر روا ساک متر تحرک
 کمان ترا مکرم ترص رگ ےک اضم نا . ٠
 چا3 کرک یس ہؤا



 ی اض ما یک تور " ٢

 ۱ عج" ۳ رفتار کک مس و ره
 ےب دند چیم لاش یا ےن انک “ يا هما میرم نبا

 ےہ ۔ے یب ےک یکن یک ادغ دا

 E رواد یک را زی ی اولوس رک ا رک اکی اش

 ۔ اینا گولے یراج یکن کم آو الوا ےس تطاسو یکم السلا میل سزو ایمن
 ربازبارذ نی نقزر ےک ناک ام ایک ین نا وت تین کم الملا میم اک
 رک لاب طز ادا کی نیک: ںوہردد ےس اص لمہدای وہ ٹیم آم ارت یک

 ۱ ام اکی با کر زین هچ ا راج اید م ای ہم ےس تطاسو ل لورنب بوک ا

 ۳ کک شنید ےک شا سلب ےک ریو بلق لا ے ےہ بولسا

 ۱ ۰ روا تورو لام ںیم کیش لم تو لار ا ایل اندر اگر | رنک 1

 ٣ جناب ٹیم شک دے کاج ےہ راز: یم رش

 نآیباکن وات ےل ےک رافک

 .اتنغا ۱د) یٹغع سا ایر کرنوارض نون ات ےل ےک نا
 ۱  لولاوف اب سیم ترخو لنکا تی" َنْوُرَٹجَي مه اذا با عابر ۱

 رذا سڑک ہو کے لا ۓتا ذس سی تقوی ا هو ےک سیل سم ترکی با مارک

 سمت جرآر کل 2- اج ید کد وک ا تشو سا نر جر فرط یگ ادع ۱

 یس ہی نی ریس یک وب وا ۱

 ۱ | ی ایر رر

 ترک چی یھب



 هو رس نارا میو
 PET سش سہ ھت

 کت ارشہاوخ کن لا اراک ات ام فداشرا بکن آر توم تروص ییا راک
 روا ات بس کس ںیہ زچ نت ناروا نوا ناس آرت ےنرک دب

 ایگار اما س اند بل تر ماقتا ین نت مولعم۔یگ یم اج و دایر

 دیس ا سووہ رب موسم او

 رب بجا فا

 لوتس نا یک اطع کا را روا روش YT 8 لیتو ںوئارما
 بسی کے یجب ےس سادوصت وا جا اجایکر کن اء یر کلم گرا ۱

 2 بان پا لیپ ےس بسا وفانا۔ںیہ ںای ان کت دق کش 1
 م یت رت راما ! بر لث ترور یکذ اب چ اچ ترورضایک ۱

۳ 

 -*نودعوب

 تر ے اکے مانی دس یئالھ اوج اکیلا ۱
 ےک ۱ آر ق ۓ وہ ےن رولت اتے لو زی مات نا سیم وکٹ ت ۱

 یگ ایکن ایم راض اک اقتم بک ںولاو ےن رہا کر وا نموت _ ئ9
 لب قمروا کت عقاب پ آے تروصایکساہک'نسحا یه یتلاب عدا” ہک

 انک ار معا ےس نو وا لار وک ن انا وہ تل رر تہ کج کوش ں رک

 سام

 ۱ ر گیا عدوا ار زر

 رم نایاب ےک ں ورک یز راراف ا ہدوا ۹۹ر تی آ
 ےاچ اک ےن تو وو نا بج کک لاج اہ امر ےہ ٠



 Ca ہراس ےہ تل مک تا تہ ہیرو بش

 لاک یر کاج ض اید وب یژومچ قت اکے رد اول لاو جار اگ رو م ےس ری

 ٠ باج لا ات شپ لب ےک ناکہ پس جد کلا هاو ایا رب ںولرک
 از گز دار بار ع ےس لو كا اکا 5 های ےک نکا ٤ےہ

 ٭ ۔ےادوہتاشا ۱

 تم اقر کو

 IE ناب ےتاو کر وص وص روا نوش کت ماقھ ماس ےک یب یا

r 

 لوک یی سا ایکس یی ارنا لوکی ی اوحرپ کن ون اکے نت ام اکڑ ھی

 یرابک روا زور الا 2 کو را عمر وار ار ی تو ا٤ (,۸ مادر

 2 جم کای نوبل لاتا نج وا بایم که و ےک لوم

 PIR a یٹاو ےئل ےک راک

 شوق ایلَع ثبلَغ ار” ےک ںوہ ےوہ ےہ نر جج تو سا
 ۱ ارگ تروا یگ 1با اغرپ مت ی رام اگرو کے “ تل اض 5

 ۱ ۶ ؟ےس یر کت نرم تکذیب ےس فرط یک اش لات نب ےھج

 ٰ ندا فرح ا ےدحا ےک ےک ا ےس ایت دے رام کا کوہ ولن ا

 3 ب ام ) ۱ ٰ 5 ار گج مت عند کیا

 ایا انب سیر اکے وں و ایسا

 ٠ وت نر ر ت ارا یرخآ

 ۱ وام اب فر کمکی هاچ او گم ۱

۱ 60 ۱ ِ 5 

 3 تضف کن وت رچى ۱

 ۲ قا خط بوته ۱

5 



 ۱۳ اس مش یا
 راب سا کار زا اک ناک ے 7 7 نک دلا ربکت رح ےن یو ۱

 رنک سا هند نا بک تر اھت الت سم ار ما تب اوہ رب ٰ
 تاذ یا ےس مارا ےن لا لوس اچ تو کا ہد ده تایآ
 ر ڈا لقب وبا کر نقی وج ید کرک ےہ ناج کرم ت ےک
 (فراوسم ربط یلرق )ساک ب ےس کج اڑا ےدھڑب

 ¥ 2 هیندمرونلا روس ۱
 ۱ ات باتو رر وا تظافت یک تسمو تزمعرتودایز ل ۃ روس لا ۱
 ا ا الماعا

 a a ۔ے سود a -× جج سا E دوموملکالو اڑی ا ap و اب ml و اوس اتکل اک ایل و ورم یاس یجب رس ہیلع است ی کر ی و کب ہم دتا زا: نون زا ےہ ہد اس × دصح دددنلک و ا ا اا

 _ئالخاربرارذا ن رنات ......: ڈر ؤسن عوضوم
 ارم اضزالاو تاومسلا ت هللا” س تیا یکجا غار ا 2 ای ےک دو یک : دیس هجا
 xs اک رو سا ےل س ارز کر ونک دیا شی وری لئ لے رو اک لو زروا لون سارا نت
 ۲ ہ۶۶ < ۱ ۱ ۔ےرڑلا
 ےہ “اٹ مک افلام متبیخفا" تی آستارا :طیر ےس روس هشم اسسا
 روا ےس اپ ایک کاک کد اول اک یی تم کیا ےس نوت کش ارپ یکن اسناہکاھ تا مولعم
 1 ارناي لس یکم اکا شش ةروس سا سا رسوا رم تقلا اب تعاطا کم اکا ال ت ۶آ



 : ع ]عن یئازہ سا سیم ورش ةروسلا ےل سا ےس اتوب یراکدب روا ایج
 - روا تروگ یاو ےن رمی راکدی رک امر فہ ی التت قرشع یک ا ےل ےک رک
 مو سا این متر نا تقو ےے دازسروا ںی اجے رام ےڑولوسوسوو مر اکر

 ۰ قفس ےگ ورواوج مد از اوسر یک لوم رک ۳2 ام کد سی یر وچو کن وکولی

 7 ناروا ین دا دوا ءان ن رار م مک حج... یلص اج ترک وک ول او ۲

 ےک رک ارس یو رگ اروا ے ے ےک تروکودر مہ دمہ ید امشر بیش ۱ سیکل و ڑوو سرک

 ۱ یس یونس ہیوم وک

 ۔ے انی درک است سیا ازم یکن ا

 ے مارح ساکن اک ن نادم اپ ےسراکانز
 ے ےک نرود رشد کرت ےک لتا ما ترم

 ۱ ےڑوکوس ام تردرضدد کے فوم دی یاو یکی ازم یو اڑ کل اس

 3 نازک یا رفداشرا مموری نه ورکی پن شپ الج شی وام ےک سا ۰

 ۱ ۱ ےک تراک از بر یک اے م۱۶ راک اک ت روز ای اب اب روا فیفع راس ےک در

 ۱ ےہ زورم فیفحکےہ وصتتاسک تروص لابی نک ! یک اکو رم اص تاس

 ٠ یراکا تز یں ا یھب ےک جان کلب ےک ورد ےس ان زوک کا ےک رک ات ترروگ
 لوک رط یا ےہ مات امرشوج یگوہ تی دیپلم تروس سا کوکر شر

 یک ا یھیدحب ےک اروا ےک ات رک ےک انز تروعع ا دک ا فیرش ۱

 هو ورم ہی رس ری ېر یشارپ کرک
 i ورق ا یک کاکا ۲ لک الیہ ےس سان ےس

 ا ۱ ا ` كايا هم کتک از

 ۱ ۱ ۱ ۳ کر کا ا ی ہا س
 س اا سیہ 5



 نوح یی
 2 اگر ارگ ار وا ۔ے رکی نج اوگر اھ کے مزایا جت 6 م ا66

 ۱ یں یکے ےک ہری آز وا سیم اہ ۓالےڑوکی اب رو فذ دمے ات ۱

 یزکل ا یک رگ ٹی اوگرا کے ساتو#ا دیپلم رپ سا ۓاجایکہن لگدیقیہاوگ ۱
 تاقوا 1 نور ہاوگر اچ گیگ کام لاک یوم ال ما یا ر

 کال یم ترروص لا رک ساک ا باوجج ےہ اوم تسرد ہعقاو نک اتوہ ںی
 وک رور واورم مرگ خود سام ےک ےک مازلااک ن ڈا ںوہ ت نام اچ بج
 یکی رورضاتومارول ددعر اج ےل یا کفن و ںیم تلاح شا ا

 رعب ےک مرج توت یصاق ای ما ےہ یز ناز مم یک تلاع لات لئاقروا ےہ
 لک نا ےس “ناول” مع تو ںیم تاتا ےک از ۔ےس لمس دارم یز حت

 هوم ہد رکا ےہ ات اگل مالا اک ان رب ید ادر م کیا رکا کے هی تروص
 ہد رگاروااگےۓ اج اید رک تا یش یکے اج کی راہ یر شرعی یک ویی ادرک
 وو کے یک کا کم تکرار رم اچ ےئساسس ےک ضا ہد و اتلسرکں یک اوگرا

 سا اوہ تعلی سا و ےس اوج درک که سیری اپ واچ ابد ٠
 رارقا ہور گاروا یک ےک ده کا تے رکرا قا اک ان ہو رکا وہ یڑھکت روگ ےک
 اے ار لوب ٹوک نوا اک اہ کے د نا کاھکم اک لیلا برما ایکس یک

bidلو 5: نایب سا نیا درکار ے ہری لپ اہ روا یک یت ب اراک  
 ۓئاجج یر ےس 1 رم ترور هک اور کک | و تالاب لا 7

 ںایم ںونود اتعب ےک تاٰ یب نا تل اگے اج نپل + تلاع ی لئارمماحمروا
 ۱ ِ ل کے رار ا ر یوی

 نالعااکت ارب یکن اے فرط کر ڈا روا تسرب قی دمت هرس نوما
 دی دم ن اتمر یاو ےس ۶ | نیو وفا ےک دم ترا

 نات منع ڈرا یر صرخت ا درس ند اما رله ز یی روضت 2س



 ۱ ٠٭ت آی رو و روس ےت یا دلا ۔ے روک سی ریو تیز بک فاو لک

 نوما م اے یا رک اکت ارب ےس میش نات سا یک نکا یس نوما اے
 ۱ گنج نیہ نوتا دعاو هو سش ایت دک س لک ام تلیضفو فریب اهتعرثلا یر

 -ید ںیم باتکل رقمی روت ل الا وز بر یاوکل زی او تفع

 سلور نیاز ےن یاں بیاد نقلا نر چرا ترا
 ۱ نرم اینم ارگ ٢سم ےک ےک سا یک ہر۶ یا روا ور نام

 ۱ لو« یر اب فقر مے نم ن ادعب ےک لون کک تایآنارجنانچ هک بس

 لول می ےہ ایک اب رب ناتو ےن نول نکا ایامرفداشرا ےن یکن شا
 ۱ ےیا ےسا رکے تاب یک می س روط ی رہ اظ رکا ارواے ہور اس بوم لا اے سیہ

 نت صلوات کس مان وار سی نت

  قاروال رقم نار قے ےک غیب تراہطو تست لایک شا نا
 دل روا اکے ررف ی اس اعصحررقل + + لیلا روا یوم نو 2

 ماع کیا سیم آه نوں ا _ے بازعاڑب تہب ےئل ےک لاک ات
 ۱ دم واں نو ال ںودرمے دنگ روکن رنگی ایا رغ داشرا راض

 نر لودرم فاص کاپ لر#ف اص کاپ« ے وہ ینا ےک ںوتروع دنگ

 5 "3. ۔ںیہ ےتوہ نکال ےک ورک ق اص کا درم فاص کا دوا سشلوم

 :یراس ات رک بج کے وب مولعم قاص تت ےک طل اض لا

 ےس ینہ ترو ید یھب حی ز یک تسا ےک ناف ںیہ نیت هی ےس سم تاک

 ک رشا ی تب دص ام »ریس تیب روا وچ ن رت مزی اب سش لار کت ات 6 یراسوب ۱

 5 ا اق ام بمحو فرش کن کیر نت تام ارگ دا

 نیا دہی یر شروا تظافت کت سصچو تفع

 َ تم تام حقوق سر تی ٠



 ناصری سیف نآر قلا سیورشت

 را ہد ئایح ےب ےس نج ںیہ ےہ راج ےسد ماا ییا ےئل ےک اجے ۱

 ےہ اتام ورتب یترتسار ئل ےک شیپ _

© 
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 مح اورہ و زن ںیہ وار وا قرون ادل والے ارواج ام (۸)

 ےک تزاعا۔ ۔ےاج ل تا اپ ےس ےندہ ید شیر کے یس
 ۱ 2 اماوهد لاو ۱

 ۔ایگایدرا رق یر در ضان مالی کت تزاجا
 »رگ نا بد مکن او جمال

 ۱۰ ۔ایورارٹ موم

 اب کی ری یس نا )و ٹول اوت تزاجا الا لا ۱

 (و کش تزاجا ےن لوہا

 اہ ےس مک ارد شنا ۱

 سک ۔ے ترا زاما لے ا

 نت کیا سینک نم
 یو لا تم لکا ےس رو اانا لوزا یسک

 گم بس نا ںیہ س٘روصیزئ ا ان ین یک نر کی روش وخ ۱

 ےک دب غار ایا رف یک زا رخ ھم وکرم گرگ رک نابیا لا
 رپ الو م لودر مرک تمیز 25و بی ری روا تارول ز ےک تی ترک

 ںی لاج لک ج تر ےک کز لر باد سر

 لی ہوے لش تاچ کا ڈداعروا
 نام رات یی کر ایپ پ تی ہری رٹ پود اید کرم یر ۱

 ۱ لب ری حر طیجئاءاضعا ۱
 ۱ اد امانا نے لودرم دوام زو

 ی ( ے) اب ( ا روا )اب ( ٣ )ےس (۳) پای( ۳توا (1)



 ب ۱ نت ورا ی یی هوا تبقر لوک رط یکں قوس ین کول ےک :

 ` ومد لوک ورو ےہ

 ۳ ے چ فِفحہ

5 e ےہ ۱ 

 : ۔وہرہاظرپ لودر رگ تنم زوم یا 2

 e ٰارع اوج شروط موج اید عےرڑترء ںی ا ان ںوبدرض بان ےہ . ےظ

 ۱ .لوهشل ا فرطی ا نامے کا ورکا درک اےک نا لو« وور ۱

 ۱ ورک دار ساکن یک “ےک ںویڑنولروا مال ابک ابا ۱ ®

 ےک تطاقخایکن ید ےہ اوج کے ت تراثب ےل ےک لول قف یر ۲

 یواش ا یھت شا سیلز جادو وا ںوم تھر ہت لگا گے اجرک وے ۱
 ” سنا ےک نج ےس تیار یکے نل ےک ںوگول نام ساروا اکے دام رف اطع یھب ۲
 ےۓ اح فید رک ۂوروا ںی "2 رک لا

 آب فر لانے رک زا شرع تک زن
 ون برس وس ۱

 ۱ لا یرروصبوخ کر ونک دلا

 ںی سش نا اس ۱ ۳

 اھل قرار سن ناروا ے قاط کیا ےیج نی لاق یر وتےک لاروادچ ٦

 کیا ے کافشد فاصا سلا نہ قرواے سیم ل زت کیا را هوزوا ےہ ےک

 ۱ ۱ هاب ایک فر تن لم ےک تخرو ری تییاهت بی ناچ ہو روا وہ ہراتسر ادل 1 0

 ٠ کچ برق فرط ل بے فرط ک ق زشت ے اک وچ ز تشدد وروا

 جاا ارشاد گآ | ںیم را امو ور لت کا
 ۲ e یے کرونا

 ۱ ےس 2 کن قد یر نیا نت * ےن دنلارذا 0



 تات یکن اس O ST شد دی اص کیک ارضا
 تی ادا وک روا ےس ےنزلکم ناز امہ ےس رک ےک هلال کات خو فود روا 5

 ںی اہ ٹلا لوروا ست ج ںیہ ےترڈ ےس ند ےک تم هردو ںی ۱

 ےس ا ےس م لو پار دااگے دہرا ل ام کیو اتش ٰ

 ا ۔ےاچد یز ودر ات بن اتباج

 ے کک ہلا کل ا اےک ناکا برف ےراب ےک ںذر فا
 ۱ نا ے لاج لہ توم سناتور اپ ورتم تیراسایپ ہک

 ےک ناک پس یل وجود تک رد ترم لاش یا 0 ںی

 اید لی اھ تاب سی لاروا ارج انا پکے چے ۲ ۱

 ہللا روا رو قلا فرط کت قوت ان ےس ار سمت یبا ۱

 ٠ ۔ےایگ یو

 لمر مادر الخ یک نی ف الغ

 کنارم رس تر دلت نخ ۵۵م یا

 ۱ ۱ ایا رف ےس لم 2 او کت حال

 رب ےک روا ںیہ ےس ندا یم مقوج ےس لیونل ره رو" ۱
 یک ام ایت کک کن ااگےد کم ام ےک دل ءماکک یت ےن ںوہننا
 ۱ ےک ناایدرگد نی ج٤ نا کینگ روا کن ول ےس ڈا

 شرک تب یگر یم نا یب ےب ےک دز ےک ناوک ا اگے ررواءےگ او

 ےک ےک نا کے کک توردا کا ارم ےک سم کت کب شپ ےک
 < یزابرفات ںیم گول توس

 بر خو حاصوما زشت 19 ما

 اراک تفاوت ارت ےن پات 0



 هو 46 د

 لقب متر

 ۱ لوچ ے ےئل ےک r شش لوس تام م رعو اک الخ ۱

 ۱ ۲ _ے ےک وہ لام الا ے تاود یکن اما تقو ےک تیب 5

 ۱ : ۔ےس جس رنگ شی اص ل اعا یک توک ت لو هم الخ وو ووم

 س ناچ ەریدان کک کے اہ ید ن زوتضالخوکن ا
 ے س نقل ایم طض 3 جرم نف الف کن ا

 _ لوم تح تنالخ یھ تافل نا عر طیس ی 0 5۶ و تفالقو کس +

 نا دہی دن ےک نا یم تاغ دتا ےک نا ہمہ بص اھ

 اگے ت امر خفاطعماکےنتساو نیک ےک

 کت عر یی سس ںوجن

 فرط کف رش یکی فلش ہو دعب ےک ےن وہ لا ےک رو تاقص

 ۱ ذوب لاکن مک كا روا)ےک ںوہرد زہر م یس ےک ںوہ ںی ۱

 ۱ ثعایاکت ردح ےن ئل ےک لوگو ا ی تارو ا( ےس عو یار خاک

 (شاذاعم)- هم ے )نامی لر کسب ےک ے

 روا ںیہ ر اض لر اچ بسا “يه” روا “ےگ” سش روا تی آ

 ںیم نی اج ی اختنا نی ںیہ یرورض ےن وہ دارفا نیق مزا مک ےک

 ۱ باک تا رفاطعرو رض تفالخوکن مزا مکے
 ۱ رک کتان رت جر نون تی 1سا ےن لات ۱

 _ . ءافلف ق وصوم ے تات ہ روکے قره ےک ےتاجوہ ن ےک تیام

 راز یر ہک بوس فای وہ گاف رن تطال رم ےک

 ۱ گم انو ناف مزا کود اگے رک
 رو تی 7 کانون تب ایم ےس ےل اطمےرہگےک تی آلا

 كامب ر وطن سیم اروم! ز وا فاصوا وج توک وم یب ی شارو اخ قار صم کک

 ا سد ۱



 ےک سس بسے ب٦
 روما اوج ےس تیت ین وکروا یک سود ددالع ےک تار شح اکے يا مات سا

 “زا مکی جو روا ءے س نی اتووچ وم تی1 وزت وب یو رواہ اح یک ۱

 ےک ناروا وہ لو اس یھب تر الا ف نک تیکه یھب ینہ و روا ؟ںوہ نیم ا
 لوب اک ن مد ےک ناروا وہ ایگ و رک من یم یتش آر نوکر خو فوخ سے از

 الخ غاخ صا روا ن ر شار اظ قارصه اکت یب آ ا ے یا ؟وہ اوہ کالب
 ۲۲ رب نران ادصماکی لاس کے دعب ےک اقشار وت رواہ ںیہ یس یک ۱ ۱
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 باو | [ ی اعمرنچ

 برات او رمز یر فوج ےس اہ راج بد مک نا ےس ۵۸ رک تی

 ناروا ء ںیہ اپ ےس آت درہ دوا > دلش رگ کت کیپ ءانع اکے نج

 1 کا ےک کر وکٹ ہہ یوم رای ےک رک رالطا ہد۔لں کا یب ودر کل زتروک

 سرکرده ےس اک اص ںوہ لئاد ںیم کر راک ۱

 تاقوا علا لئ بک وم ل' اد ںیہ مگر خا لت زاجادعل ےک اہ شعرواتفو ا

 راه دایره هات فلز ناف ی

 ۱ ےاج یر میت یک و غل ابازارنہ اے اتوہہ لوخش سیم الحاق اس ےک یوی یا
 یھب سیا سیم “اسوہ نا و بج روا _لوەش لاد تار شن تاقا لاک
 یک ری کل اد کے لاج وہ گڑ وب تروثوج ۔ ےس اچ کر کی تیپ یکے ردعاقو راگ
 مچ ےس ںومر یاب ےس سا اکہ اضعا نو لات ےک را هدر تبوک

 تاج نادر نا اگے ساید اج یکے لومرگن با اھتزئاج 2 ےک لا
 ۔ے تہی یر کیپ ےس ےس آسا ےک لوک شیخ لک ٠

 رک یکے اک رای ےک ے اک گا ٠

 ET رہا ےرام ہناخ بحاص کر نیت ںی داواای یکروخ ایود باب ےس ا
 اب لک سش ںورک لل ترش لر یا یا زرد



 مو یوم سم
 ےہ مکے لو (۳)«سر لک پاب ےس ا (۱) - لی وال تر

 ۱ ( )ےن کس لا (۵).ت ریس نوت( ٣ ےس ھکےک لو ای(۳ )

 7 مش یک ںوالاخ (۸)«تنزگ لوما( )ےس ںورھگےک نو

 7 نک: راه تب نوم ےل اے ر اہ ایا ATT نا اب(9)

 دارا تا یگ ید تاب ا کت یب لامکت لگن ا. - هوش کوک ور

 00. ا اکہ اسے رم لئ رم رکنی بج ابار

 ا جل 7 محی اج لوس مارتا
eT5 هه نیز یک لم  

 کا کول ماع یی ےہ ات اجر اک وکں و ماع حر ط سج : امار ہن حر طط سا وک
 ٰ “ما رکےن ما زوضم 7 طس : یس ڑی زاو رکےن ےس مانو اے مود

 5 را بالا لوس ای راس طافلا ی قیر وضع ے فالخےک مارا
 ۰ یر یس ترمز ای یکی مارک ام رر ےس اچ انرکب طار ہک
 ۱ 75 ِ ہا رس مت اوت

 ۳ ۰. اک ی لاو تر

 اک ارد تتلو هی نت وروس لا

 ارب یم سب اہ رپ رب٣٢ ے رایت ےک لوز بت روا ےہ دروس ٹو

 _ںہ کو م۳۹۱۹ روا تامل ۶ تایآ ٤ے
 ۱ یاس اش یگولا لا توو روو روس تک :۵ روس سوم ۱
 ٠ لیتا دا تابا مت یاس ادب کش ین تام کم کر کر کے نج
 ٦ ۰ ۱ ۔ےگ ںی موم ےک مو دید دف ا ۳

 7 نت آنرا هر نزن تک رات” ےےآی می ةریا :هیمست هچو
 ۳ 02027 دو رپ اترا عن روس سا ئل ساےہ مان کیا اکی



 لب تاچ ابا ۔ےہ با کتان تر نایک تینا
 لوسر رگ ر نی لا نیا ےن له ےہ تاذ تک اب تبم!ایام فہ ناییاکریخ و ۱

 ے ار ڈے ٹاک ںولاو ناہج مات شیر اف لزا بان کس تاج ثا

 - یاس اب یئوکاک س اء تہاشداب یک ا یش نیم زروا ںوفامسآ۔ اجرک نیالاو
 ۱ _ نیک رب ان ںرط ی لک اب کچ رپ ےن ساروا سیتی رشا اک س ا سش ۱

 ات ےک چک ںیہ ےہ ایا اح لا وو الم ےک ییہ ناخ سا وگو

 روا یک ام یک تایحو تو مروا لاصق جنس ا ہو ںیہ ےک ےک قی وخ لب
 __تایاکل؛ لس نانو ماگ ار کوہہدنزہدابود این

 تاباونج ےک ناروا تاضار تعا ےک نوکر شوراقک
 اک تاماوج ےک نا روا تاضا تعا ےک نیر شمو ر اکے رسم تی آے ۱

 لزان ے فرط کش ا دی نلآر کا وم ےہ شات لب لپ تاپ دو« رور ل لس 7

 رسض ہہ عج یزید ےن ھی کل ےن ۱
 ep ںی eniir r EN تو FF وس ا دی ےک یی و وہ کی وسی س ر وک ترص ۹سس دس a دم HH a a a ar ara a apa ig سکا: سا

 اترے ایآ "ناترف Tr ۷یا ےنلاھت کا تا :هدناف
 رخروا لک و نت یک رکن آرت رج ےگ اج ایکق رف ن ارد ےک لپو 27 تچ وور ںیہ نل نفل ۱

 و ار« بزلو قرص, رسم ترکہ رو لو مو لر الو مرتب تالو تیرہ رش ۱

 ۔ے یک ناقرفلا مان کیا اک ن آر س_تبسانمیاچسالاو سن رف یش اطخ»باوص
 یک م رورش ےک ر سا ءاھتر کد کوس ن رکشے رور :طیر ےس ۃروس قیاس ا

 ۱ تل مرند آے روپ ور وکر ي٤ ںیہ کر تش ےک ںذقر وم لوقوو ین اف قاب رواہ تانک لاسر ۱

 و 11س ای ےک سا مگ ولے اتو لدل و ماں یم لام سے مراح رشد هيلع متنا ام ملعیدق"
 هو سی نیت فر هدف لاا نا ےک برع مالک اے ے رکی کتک ےل ںیہ ہوے

 دمت سا ےر سود ۔ گپ تج رترجج ےس کار ےس سی لوم اک اے ۶ش تارو ا ج یقرحخزورو بش

 یس مسا یز سیا لا یت بوو ر اھت اش اکیا موا ج دیو کیک سٹ ۱

 رب روا ںوہنایآ جت ےک ےن رک ےس لو اب نا ںی ےس فرط لادن سٹہ یک ہی ےک رک وذ مٹ کیک

 ل و رش ےک روس سا ںیم بہر لکا وج کلاس لو نا ے یاب زی ترج کید ن ےک نا یش
 بکس دا گلم داد سوات وانگ لا ایک ور تو لوا ےس بسا اوہ یرورضانرگت ا



 ںیم سس
 دا رمی کا مع ے ر نس رکا و راپ رپ وال وستے وہ تاک اےس جو سا
 ٠ ۔ےمالکاکشلایپہکں یہ کے س ںوگولروا ںی ا

 را اک رج سوت ال ہک ا ید باوج اک تار تکا سا لار تیآ
 ٰ اے اے فقاو ےس ںوزارےک نیشزدول ل و جیکل زان ےہ تنا ساےسا
 یزیب برگ یہ ےس اھ اب یک رطط حر ےن ںیم نشا اب ہزجکم الل ا ےن
 لی لس. رپ اکو بام ملک روپ سا یھ ےل ف رسی وک اتا رب ی

 ۱ رزگل ۱۳۲۵ شو مک لا حرا هک ال شکن بیت تار ام ےک تیآ
 لوس ےک شا 53 وک رکا کا اگ ایک س رکا اودا لک لا لوک ۳

 ۱ جوا _ کس زر لوزازای روا ےب ےتامھکش حرط یکں وگول ماع ون ےتوہ

 تفت فرا اپ ےک نا میا مک وہ با ےتاج ےتآ ۱

 - یار ر وطلعت یتا ےک تارک اتر تط او یئوکے سس شام راں اکے و٢ ہر و

PES eSتے  

 یا 3 وڈ سر وہی ٰ
 5 عالم اسم و یدام وقت ار ایبرفواشرا ےن ات شا ۱

 اگر قو روطم اعمال اینا رک کل ےل ےرامہ ایہ درکل امالام
 ۱ 3 نور داد بی رخ کا ےک ایتوروا وتو زار کی اتت لا انہ ںیم تااح ۱

 5 بم رپ ناچ لک ںورازاب دوا اپ نمره اب یگ اسم راحت ےب ےک
 گراف ےاروا آم ده ےس نام یک ف الفن تونو تااس

 a یہ و hE نی 5



 ناضعسروتیف ںآرقلامیہشت

 نیذلا لاقو (۱۹) هراپ

 نوري ال نُیذلا لاقو» 7777

 ےک عنلاقرفلاۃ روسی ےن اجاہک“نیذلا لاقو ۱ تبسانم یک “ئاتلا

 پال گیر رش روسدعب ےک سا چدن 5

 اوہ الی کنار ےک لنا روسزوا۔ے لاش ۰

 ۳۲ت آے نرم یت لن نوکر ےک نارا ۃ روض

 کت ی ا
 و ۳۱۷۶۳۵ ترس [ 1

 ۸۰۳ے ء۳۵ تہ ری ر ریحام ھی هرن عروکر
 ۔ںز ےگ وہ تر تابات ےک نج نر فاصیا سش رک غرور

 ۱ ` تم 2 ۱

 دنا نآرتےک نی )قرار ۲ ۱ ۱

 رک نوری ناف وت ںیہ متر (۲)- و مومخشہدایز پ آے سا ۱ ۱

 تاجتاو ےس ںوم وقدنچ نے سا ء ںیہ ے کب یی یز سی (٣)۔ںو ےن

 ۳ت مگ هل ےتاج اے اسکن
 هستم شدن مايل کما هر -.

 سس . تچ ۳۳-۳ دعا سا



 ۱ ۔ے رادیو اک اذغ لپ نوک انچ - ون ےک مار ےک نا نام تاتو
 رز ٹاس اے ۔ےا لب بست کلا مس سا

 or رو اک نوکر ون یوم روق او قب سی مرور
 ۵۲ت ته .نوکرفو ملال توت دم سی رر

 5 رکو اک ج ) اھت سام یئادخ یبا نوک اگر ا) ںی هر غور
 ادخ کیک اٹلی رس اج روا ےہ کر کما ا ےہ سی قہ ات
 ۱ ۰ گم تم ےک دا

 لار عن مر همين را
 ۱۰۵ تب سارا مان اما ما

 5 مز تم بت ى٤9
 ۱۲۳۵۱۳۳ ته ھی دا و شا

 ڈی

 ۱۵9۱0۱ تب رد

 .: 7 قيل نا ق 2ا روا العاص

 ۳ 2020 نت رح ۶ | جر سر

 : گیتا و :6r وق یک اروا مال يلج بینش ت رح شا همین روم.
 1۱۸۰ IL تب دہ

 ٦ زلف لو یا ابن | رم خوار

 1 بیا 7 ی - یکم یس زا یھ مع ہیلع
 Pllc‘ ٣۲ے 7ت ترک

 ۱ بت مقام )شا رض ع وک ےک روس
 ۳ = یی

 1 گپ آب ج أو مالا لم یوم ا (۴)ے اتم لزا باذعص

 ۳ چ تم مس اهن ودحج )اوم نما ت فادص
 دو روکے و کہ ناف وک تک یک



 تر کما ما نام تر و

 ۳۱ تیک ںی

 نام( رب رب ےک روش ےن ست )ام
 ۱ )۳٣( یر یک یک اف دست دا پت عاقل یاد ےن الا ۱

 ۱ ۳۳۰۳۰۳۵۰۳۳ 1 او روا ءیقگوہ عرالصا کن اےس یک ۱

 حب هستم اس )شی رک ..
 ۵ ۲۱:۳۹ تب اب مو غدار )جم ۱

 )لرد

 تاباوجےک تماشا کا رافک ۱

 رگ نا تاضارتعا ےک نیک مو ر انک رخ آے سا و رزاھا ۱

 شر فر نار آرک اب شارتعاا لب ےراچ سد تاباوج ےک علا ےک

 یت مکے ایا ایس یم مرد نیک مہ ںی لر ۱
 ۱ ؟ ےک ےک لاو رس اوج واب ےک تک تر عنامش

 ہاوخروا ںیم وہ ےرام ےک تورو رگ گیل کا ایام شد اش را لی باوج ۱

 یر یل ےک نا ندو ایل وکر وک ں وتشرف ےن ںوہنا ند سج ںیم ےہ دھڑ مہا ۱
 9 رک رژ 1و2 ےک ےناج بھر دا ےک سب تھر کرک لاری کوب سا 1

 ےک گاو روا یا اب کن امجد ندهد کد نا ںیہ یا ند لا نی

 ےک سیم وکٹ ایکوکں و ےس اے ءاتم کتب ر گوار اط کو۲ نداکت حارو لا ۱

 تک کے کل زاناڑوھٹاڑوھکن آر ش
 يک سیل زان ںویک وین کیا ن آر اداری لات قو



 ۱ ساری اکا ایگ لار باوجاک ا ؟ےہاپ تا ںویک و دن
 ۱ میا انس ںیہ تاب جود یک اروا ےہ دوصقتمانکر ی وتا ل دے تال ب آے

 ۱ ورافگز ی لکل یی تنو نم ذ_رگدا سا و ی اعوہب لزات تشو کی باک

 ٰ میا کک لد ےل ےک یک یاد پآ ا
 ٠ هریو رکو لٹ مانکن الت ےس باک

 ۱ تی یا یکن ماہ قبامنوکن آر تن یر گم شی تا 2
 اف آے ِ چ یکن تک آر کر

 ۱ مانکن تری نرم
 7 زوا تیثوقتا عیش اک لع نس ےن نی ےن آت مات بج

رص ساک وان نا تقو لا روا ےہ ابا ایک کل
 ورا ت

 نیل ای” کوم ات/لی رواگوماوم ایج ے لزناد عام ا اما ۔اگوہہ کر اکہ راپ
 کیا جت اس-398 لون شک! ش کے اک “ایس لْوُسَرلا مم تّلحتا

 تر لک تست کج ربا کی ورو تعاطا ای کراتا شر

 0. . ۔ے تکیہ کرین ےک ناناتصارت

 ماه ک 0ی فان ۲ نرم تلادع یک ۱

 ا ہو ایا رفد اهل اک رض ییا ایبک ے ا ےن اش لات تتر حئوم سا
 گنا قو ملک ای لو« فرحت تالت کچ با لوس گول

 ۱ لو راجا رے نابز یک لیا لور هوا کس آر زس ہاووک ۱

 ےک لوس “ازرع نآرل اله اونا موق نإ برا لوسرلا ۱

 7 ۱ هات الا رکے کن آر قے ےن مو سا یر اراگدرورپ ےاریم ےار کے یی 5

 ناف تابان ناھا کش رو اھتاید لا تشپ يج ۱
 ٦ ۳ ۔ےہ ہما یت نس +

۰ 

 تست دعب ہہ 0 توپ ے ۔ےہس .۔ وہ پ ہ۔یہ ہپ دہ 1 "۰ س س حس 5

 7٦



 لت اددتچ ےک اک ترت کا ۱

 تاماعناےک لار لورتب روا اکت رن کات شا ۳۵م تبیآ ۱

 وک ریو فا پد تار« نده دات ام روس رد کت یراثاحاروا

 یے ۸ درت وے کش ر روطک دیح ون لن لو

 : راز بو ترو صلو یب تہ کیا یم ۵ رت یآ
 لا ےس اھم مر ۰ اروود ےالچ ےہ ےل ےن سٹ ےس یاورشا"

 ۶ روا هدر ںی سل نا اھکرراد وزیری ادا

 ۱ ̀ “و کور

 یونیت ترضح ن قلا نایب تیک تییآ انا عام 5

 ما اچ ےس مم )ناکراک یک نیت دا ش یو ل ر کود ےس لاد ےک ٰ

 ٰ ےس ریس یل اکے کیا ء ںیم ے آر ظن لع رک روپی سوپ ود ےک ای رد کک

 صرف م ن نوط حرر ط یکرردنحس سیم ےک ماتریس اکے رصودروا
 یل نخ اب کا راهد کیا سم نیر ےک ےج ںونود ےس اتر نکا لک

 دلم ےک اسدی نا ریفسے قلم ےص ریفس یتشک ے یئگ

 روا یف ےس لی ") سم کا رظواشرا شیلاشردنچ ریال
 یکایک سک خرپ یب اک لماک تر دف یک اہم س ارات ال نک لاف راو م تک

 الد نور روا دنچ  عروضوم یا کت ۳٩مین تییآ لا ؟ے لاک اکی روا ۱

 سارا

 نایب نم کن امر

 لاتا نے ورش نایک ین رلادامع ے٣ رے ں ازاردعب

 تایل f ات ت افصروا تا الع م کپ رد کل ورتی بور وا برمقم ان ےک

 ۰ ۔ںیہ ےل لای د تا ےک یک زم اع ن زوج ںیہ ود ن ادای ©



 ۳ نجات

 تا

 ناضمر روبی ف نآرقلا حیہضت ن

 های

 ۔موس٭ھجس
 سو سج

 ۳ ٠ “ںیہ چل مار

 ٰ تازگی بم یا ریا
 0 بر هو لب رک العب میل ترا کز ورو بش

 هر م ۸ نرگس شش امد اگه چی: ےس باکس کتب

 13 یر دات ںیہ ےب لو وا ف )مات تقو سم جلا

 و تو اوت تا همی
 هد ار شل یک

 ۳ ست ا
 تب تہ ارش یا دا مم لام

 ۱ ۱. ۔ںیہ ےپد یگ

 اتا اهر ےل ےل روا ماوج « شات ءاناگ جان ) لس ددو ےب
 ۱ رزم .تقارش روا گی ین رزگاکن ا یھب

 ۱ -ال# ها
: 

 7 ورا دی اروا تایآ را سیا بج
 ست ری بنا کذب سیر ۱

 5 ہوا لو گرام پب ےرام ےس ٦" ںیم ے رکا عد ے یہ اقتدا هو

 ا فیلم ۱ ے راتب ی ناروا کش یک میر الوا
 رب بکس یکی کا



۹ 

eکول تب وج کے ی یو ایک کے رہ یم لوید نچ کورش  

 یاس دے د نا نیا مکس نا پآردیاش ےتال ن ایا دیش ن آے

 لایناشت یوم یم ییا ہکں یہ داق لب لا من لات رورض کوہ مورت
 تافل سل لب سد دل سل لر I را ۳ و و ی جد دس سج ےوھھک ےہ

 ےگ ےک ر باز کس نیاز ناقرف روس اھترورکذ لر خاک روت روس ک : 5 روس عوسص وسم

 نت شیبہ یے و مترو ی۶ تش یب |کرلس 2 کی ارو رتاجمرو روت لا و

 یم روس اکے ےہ لام ءایکف ول ےن نیز عت قت سکس نر ت اتم روا اپ ر کو لس اکم نر تفر تاس ےک
 ۱ ۱ ۱ 5 ۔اگوہ نکا اکر ام ےک مرور

 م تب رر وا اھت وشیو زا اکیکرع اش ںیم برکت تر تب یکم لی ی لع لا لت رضتآ :ہیمست هجو
 ییہ رعاشم یم لول لس قم یر۶ اش اولی روا نزارت امر اگر اوس تول اکا یر مع اس ںیہ تیل اچ مایا

 روا روت بارش: تاب شہ تلاہچ ی وقت اد ۓاوس یم یرعاش یب کت قو سا رگ نوم مر لک

 ہک کیی یھب ے ارب یار مالا یک حر عر طر کوہ ج اعو ارجاع ناروا قالب و تحاصق
 تقی یک ار عش ےن لایت نجس یم خا ےک روس سا ںیہ ع اکے کا یار ےک اس یھب یہ نج اک ہلا وح
 ے کار چپ ناخن ید ارت سی نادر ددا ںیہ ےک یکم لخ راعشا ںی اب یکی ات کاو ہد کی ارنا
 نیشاضم ےک رمی وریحوتروا یتالغا مراکم ٢ تیرہ ءیقسارر سار نی عش تا آی کن آر لار دا کر۶ اش ںاہک وں
 ۱ ۱ هاو مارح تاک قرر اے تبسان می اسلام

 نرکی فوسف متبلک دقف" اتام سرخ[ ن اتر ہر :طیر ےس ةروس ہےقباس

 ر ارے تہ سیل اتم ےک بز یکن اج ھمگا۔ےہ تم اس یھ کات کر مک “ارل
 رحب ےک سارگقتر سوگ کب ی ککے ےک لئاعدب ےک ےنرکر ون نارکس لی کل یم سش داہغ
 نایب تاتو ےک ںوہ وت شکر نا رفات کن اروا ایا تشز کروا کن ایم توب تایشا الر سی ۃروس کا لب

 روس ئل سس اے روصعا کل 1 لرے ملے طشا 7 مزلا لوسر بوی ۓاروا تم اتا ےس ےن رم

 ےک ةر وس ا اتم دیو یکن ڈرگ 7 ایک روس قیام ہک ا لولا اوم بسا تمرکز اک روس اد حا ےک نات
 روک ت لک برگر اس ےک تیخاطط یکت لاسر روا کرک آر ق رولر یر آے بس ی یا لرد



 نص چت نا عل اض مر و یف ںآرقلا جت

 - ےہ شاق اک می راج رک ےہ رض ایم کر این اوکی وا ودر کہ اظ ے نس اس ےک عن.
 بالا 5 نانا یر نیر فرقه رد زچ یر کے
 ` ۔ے براک بازم

 ٠ یی لادن ںی اا یوم
 نهم تره کر ر کک ۱۸تیر ٠

 ۱ _ےرکؤاکنوکرڈرو ۱

 رک ا رو ا یوم رفح ےہ
 یا هه ند ال نی ہدرکے انکل ها ےا کل رنک نت

 رکا ( )نو را اب ےم رپ ئل سا قلا نابزروا ےہ نو ںیم
 های را اک سا ) اھ الا ام کیا اکی ال زت چی درک ار مہ ےر ہم یھ

 ہدابامرش تلا ےگ نشا راے ہد کے رڈ ےک )کے ںی صورو ٣ری

 نان کامیار ا چپس ا تک اپ سی ارا
 0: ٦ ۔ نإ ناپ سرا رپ
 7 یگ اس تب آق سا ےک نور یا ںوڑردزیتانچ دس.

 بکر دام ایک و بط اے ہللا یوم ےن نوگرف یکم الم کی دازآ

 ۔ایگ “لا طب ےک هر ارهج ور ایر یاب ے رایج وت کیس یب اس الپ
 یبا کت اب ےس تروا ۔ایکس نت اد ےن یم لو رک ارق ے نا یوم تک

 پس مد بکس روم ۱

 .. كرا کی راک اک ی زا ایکن یم زروا ںونامسآے بروج ایام ؟ ؟ یر طلا بر نوک ۱

 1٦ , لاپ ھوم ےہ کر ؟وہ ےس ر نساہکے سن درک میشن
 اش ڑایرھ لان وا یئوکاوسےریھرکی هنر یر در رم کیا

 یل ار ےن یھ یوم تی اگں ود لاڈ هتک
 اس دو



OD 
 ہو ر مپ ےہ اصع ایا ےن فلا یوم سرر !اھکر اہک یا ۔ںوہ یارک سن

  ۱ایگوم ناوررواریفسم و ونال رک ل اڈ س نایب کت [انیارواایگن ادا _

  ۱و ی ےک کک لم وہ 2در رق رود تا یوم ےن نوک نا

 کیپ لایسر سی نادیم ےن لورکوداج ۔ایکن العا اکے انتم ےک راک ور.
  ۱اصع اتیا ےن ناکا یوم رح الاڈ لرب ںیم ںویئاس لر روز ےک هوا رک

 رله درس ےن لورگوداج ۔ایگر کپ دکل وئامض نا کن ب ابدا ہد ت کیپ
 51 ایک ب نوکر ف دری العا اک الزامی بر ےک لا نوراپ روا لی یوم 5

 اب روا تاپ ںیہ اد ے راهش ؟ایکں ویک العاب رخ تزاجا اکرم ےن مت
 سا لا لوگرنچ ےہ کس یوم اگ ں وراس رج 2 لوس ںی رکٹ اک لوا

 انچ ار زکر کے اتوم ےس هو اید ہک ظاقلا فاگتاو روا ےگ ٹڈرب فوم
 _ے ہن ےس فوم لاک یوم الاڈ رہ ربات اک یت ےن نوکرف

 نایب کن آرت والی یاس یکم السلام
 حب امام ر ظنم اک وہ قر ےب کشا ساروا نوکر مروکر ےک ا

 ےس موقر وا ہلاد سا ی م اربا تیر ان دیس کتا ٭ ۳ے ۹۹ مکتب آل زا

 اص ترضن دوہ تر عوف ترضحح ںیم تراعوار اپ ےگ ا ۔ یئام ف لیٹ ونگ

 ےک ماوقا یکن اروا ی یاس یکن * م السلا مب بیش رطح وا اروا ترفحح
 ۔ے کاکی وا رب و تاچ یکن لا شرت کس اهددباگ لو روا لیزر الغا

 ے نکن [ ۵ ل راک روض

 _ے ا“ نر تنو ب لاف ککرخ ےک روس ..
 نالا ور وب ۔ے 7 لذا اک نا بر نآرٹس ۳ ا رفراشرا ےب لا

 رر طا بلق ےک م السلاو الصار لمر وضح تطاسو یک یا لیتا قت حر

 تاس رک اک اروا ءاوہ لزان یش لر ےہ کے ےہ تیعوصت ی ی اروا ءایگا رات ۱



 ۱ ےہ و و مس ۱
 ےل ےس نب ز نم یب ھتاس ےک سا ہیٹ ےن اج یو لم ےک لیا سا یی ونک آر 7

 9 چ کا ت مک ےل دہ ے دام اش کرا تم ایہاوپروطای ٹو یو بازم

 تار نا ن نت نا ےس نومشیۃ اس تاچ لک ۲
 رب دیت یکن رگروا اید رارق تیر وخر وا تیادہ ئل ےک نامیا لا ےسا ےئوہ ت

 ۱ ںی رپ ٦ اک یوم ترص کت ١۱ے ےہ یبآ۔یلامرمف
 ۱ ۔ے روک اتام لیوان

 دلا 8 ےہ یوم اک نیر کک رخ

 یک ل یر . مع رک ےل گل
 ۱ لوک ترا !نامل ا سو یا وواو ان پس

 لک یاطع
 ۳ ترس رس ار اد ترخح ے رب تم

 دس EER کج 0 رد اکڑک ٠ تن 5 نئ سک ان و ہد و رر کک اک تک وج دن دل دس ی ۳ E أ
a SEE SEE 

 . یکتا لر باب تاپ ياد 8 خروس عوضوسم
 ٦ ٠ تو یک کے تو لا شک ام یئاھدر حرط یا اب اگ لیگ شن ار ء ۓاج نکی نج تک
 یخ ونک دہ ےرسرج ےل رہ زرشک کنج دن اتم ایوگ۔ کے اج وم دن داسقددام
 بی راد ےن وہ اج شر کر حرط ی اے اہ ی سد ٹا ےک سام قاب ہک اتوہرہ اظاڑوھی ہد
 5 )0 ۔ے اہ کز امور کت قی کجای بٹ اکدحب ےک ےن ما الع کک تدب
  یرارس للم ےک ت ےک م اللا اع ن اہل رح لس “ور ےگ مود ےک ترول :ےمسن سج و

 ا اے نزف ے و ےک لی روک م کوچہ

 ومرت لک
 رنو یکتا ا تا تا اف اکا :طیر ےس ةروس هفیاس
00 



 ۱ نام روسی شا موش ۱ ۱

 ` اکناملسروادؤاد ےن ره کا بار اشرا ا_ےا رم وراپ رہ رک ری نامل

 تر ۔ایکا دا گشارامہ لا ےن لوہا ءازاوتے مے نار کروا تییرخش
 ےک رشت الت ےن ںوہتا۔ ے وہ ر رق ن ام ےک علا ناملسر عا ےک یار وار

 اکر کرہ روا اید م یک کی وب یکں ودنرب ںی اکو کا اہکے س ںوگولر زوط

 رج املا نامی ےہ مک ض 2 RADE *تنطلس نام ام

 رکا روا ۔ےھت لاش گن ردا تانجہدالع ےک وفا یش سات ا
 رک رر کور یتا ےک اد مات ا تیا ا الا نامی ترک تس لو ارح ٠

 98 امون نرفک اے ےل

 رزگر تنور ناروا واک نامہلس
 ے ےہ راج ےن فیر ختا ےک رک ال امت رم کیا ۱

 چک ںیکئا 7" لایت یک کلی ںاہج ےک شش نریم ٹو کیا
 سک لوثاروس | ے ا !وٹنویچ ےا ایکن العا رک کو اج آکر ب آے

 تر! ےن اڑ لیری ن بلس ںی م اع ےک کرک نمي کاج
 رواے ڈا سٹیرم تاب کاپ روا یدات تاب ن کوچ ےن شاو کا نامیلس

 هری ےک ےن پآت امانا جر کچی د قل اے برے ر مے اک ےک ےس

 یکے م اک اضر یبا ںوہر ترک آرا شیب رک کپ آس نا ےک ند لاو
 _ یو رکی گارس ںورٹی کیت ےک ےس تراب اروا خر لو و

 ۶اک یا نامل ترضتر وا یر امرت ری
 ےک ےک ےنام رٹ وی یرضاح کل ودنرب ےن ہال نامیلس جرم کیا

 تکرار یخ ےسا آں یش ؟ے ایکو بت ان ںیہن ایک ا آن رود ہد

 ۱ وات هر کج تروس یب کیا کد تی ےک سا کل ودر زناايگل دام

 سطل رز لو



 ۱ رسم لیپ ۱
 تیس اوہ ضاحرب زب رحب ےک و یبایڑوھت

 5 روا لر فک ےک اپس مو یی یت ولو رج ںوہ ای الرجی

 یاو سا ےک سا ۔ےہ رکی سال نا تروحع یا کے امد ےن لی ںاد

 رواٹسولووکےاھکید یب ےن چ تقابل ارواح دار

ASEنال نے ناطیخ رواج  : 

 ۲ ت ا ںی چسب اروم

 ان ےک اس “کم ارح اک ی اسلم
 2تر ےن ےب کں یہ ےیل ےک یک ٰ

 رکی فرط یارک ے د لا ڈے ٦ے ناروااچ لار هی ےل اول ٹو ۲

 رکا یک ےن دب دم لا اط ا

 اپ ے رم !ولاوراپ رد ے یا لرد اب وک وادی زاپ رد لک بام

 ےہ ےس فر گن هد ران ش اھ نوھ کچ ایک لا ڈا کیا ۱

 5 :ےس نوک اک اروا

 ٰ ۱ ۱ ملت | لک لباس ر2 میلا تر ہللا مز

 ۰ تر “آے اہے ریو ار با

 فن 07 ا 50 ےس لول راہ ر٦ اک سلم

 ۱ رپ ےک طخ ارگ روت کا یکے س رابدد لا ےن سوچی

 ۲ ے لوہا رک ایکن رخ روم ر اہم اک وک گوگل ورکایکس یم 5

 مملو« رور لتس اک نت را« ت بب کوچ نوم کشک اہک ںی با

 کج برم ےس شه ںیہ گاو



 هه ورم

 ر بجا یک وب مولع سین حلم قوه ا ڈی 5
 ۱ وکن رح ےک ںاہو رواں لا ڈ کوا اب ےسا ون ںیہ ے وہ لقا سیم یت یر

 ۱ اپ نا یکے بسا ]تورم لاس لب ے ورک یز

 آل باورصاق لاو ےناچ سید ہک رول یھ روم قم رنو فلات

 - + ے رکن ایی تروصایکرک ۱

 سش سال از م القوس کیا ءتارہاوج مچ« رب یکے نور یتانچ ۱ 5

 حی لم تمرم یی ناس تر وطب ےک رگ لوبط ںیم ںال دادم سک زیلوس کیا | روا

 _ھت خرد تالاوس گپ ناسا روطل ںیم س ای کیا یب تام روا یو
 ۱ روا ایر رک اک آ ےس تالبیتت راس کف لات نا ےن لایت شا وک دینا نلامیلس ۰

 رران ارناےک لص اےک لیں یم 7 رثلےراپددلا اد مد لت انچ ےن لا پآ

 تلف ا بیج فرطود لی ے از روا ۓاجاید انی سرخ کل بیا کین اچ ےنوس ۱

 ۱ کا لار ارب ایرا یک نوں یمن اى یمن اولش رای رو۔ےئاجایدرگا ایگ ولل روا 5

 لا ےئل ےک تتلو ارزو فرط یرمووروا ئل ےک ءالعفرط ۱

 یک یر م لوسو ےن ںودصات ے سغ ایک کر لا را ےہ تارہاھج

 ےۓ ہے | لوچ ںیہ روا_ ےگ ارشے ہفتے او ایکو اڑ کوک روا م لوا

 یاب ہدنخ یر لا نابلس رمح وای شٹراہرد بج ےگ لع ےت وہ بوک

 _ےئورکںیہ او فل ار ای ارد رول رم ؟لیمص اقا ںی ڈے

 (٠ نآ لا فراسم یٹرف)

 مالال وبتروار سا تر کس سلم
 بآول سو * ول کن ایب ہصق ار اسروا تک رکے ل ںی او بل ایت جدصاق ٰ

 ی لپ ےس هدر کس ےنوہر ضاح روا ایگوہ ناک الامکےک تورو میک ۱

 ابی لوس لاو اید ےا رکا اار نام ترک ا



 Eb جو ۔...۔ ھم2
 الکی ہے ایر تا ی اب سو
 ۰ٌ نل ما ےک پآء ںیہ انس اک ںی کا ول روا اب الا باد آد سسب تسد نج

 ںورکس یھب تما لو یش اردا ں و آے لن تت یھچے ےناج ھٹاےس
 ۱ تفکر ما هوروا اھت یخ رپ نفع مانکن یاب رد کیا لیٹ ےس اک ۲

 ۹ 4 ! سکے تیکه رها قرط کشت یکن نج اروا ے وہ یک

 ۱ 4 رک سید یی تا تر کت ںی ؟ےہ تقی اش

 .٠ .SS !اومووچوھآے ےہ اار وو تج انچ ءںوہ کک ر ام
 ۳ نر هاتماس تا ۱

 ےک ودرگے رود ےن الا نامل ترضححزور کیا اوو لرب مچ ےروصو لک کت ۱

 5 ۱ رای پا تک باوج های تس رضاع ید اوہ اتڈارایخ ۱

 یں یرال فرش رم یار یک اوفا ںوکال وا لاو
 رکا ےس ےن یھ ناب تر ن یی آس فش بج خان

پ سیش۔ے یا تقاراہتایککاھچ و
 7 بطری وا یکن ا

 ۱ ۱ ۱ :ناج قید توک یک وم لشد سیم لک ناملسےسا و یکم لح ۱

 ۱ ںی ی راج رہن چی روا اھتاوہ ارش فر طر ےن مالتا لع نامی ت رتمح ۱

 ایلنا ر وااڑ کے ںویلڈنپپ یتا ےن لات فوخےک لایه و« لقاد ود
 ۱ اا لب نٹ اب ںاہی سرکرت فکر رف لا پآ ایامرف ےت الا نامل

 ٠ 7 ہک از ایپ رخ اس تکو تا اب ےن لقب ج بم رضا ےس لش

 5 ٠ ۱ رمان کرش کتب اکر ابا شارپ رسا

 اد اد ںیم ال نایاب ن اعلا بر داری 9ھ نامل بآ

 یخ بازم ںوم وت یکم الا اہم ول تر وا اص تر ٰ

eوا ۱  
 — سسس سس 1 ےہ شا س



 امام تره وادار ا
 رفاکر وا ل م یوم م سم ںوضحوو ہو یو توک یکن امیاوکم وق ےن

 یت رکے ر رکا یک ںی ں یم ںی آے ںوہ 2ے رادرمےک سر ڈیل و ںیم ںورفاک ۱
 یوکے دارا نیم درک ے للاےک که لک اد پک ۱

 مان اک ار وا ےس آم ٹیبل کب ام لات سنا ساب ۱
 ۱ ارش لابی لاو شل 1

 درام ںوھک جوار ۱ ۱

 71 ناروا ےگ نکی اج اوکیر کربن ڑی اب او و ورک ےگ و گہ رات ےیا ل دے نا

 را کک لوپ ےر راتگ راے ا سات باور

 رج یر وص یو لب ءےت رکل اخر اورج و ےس ا اتوہ قرخ تس ایت یک ہانگ
 اہک یکم لم روا یونایقدوکں ولد ےلچ بہار یک ےہ رد ںی -.

 انا ام( لایخ نور ردا دن ق توکل ولاو ۓ ر رتا اک یارب کبک ےس ا ٠
 ۱ سوار و ید نم ژرگا یہ اول ں وش ناو 227 ںاہی ماعم بج

 تر ےک ںی جب ایندود و یوم ورش یک شا ایں وچ
 ۱ ےگ ب

segeم  



 قلخ نما (۲۰) هراپ

 5 ہین در وین ےیپ رو

 5 نا جروبی ۔ےساتاجاہک “قلخ نسما “ےس تبساتم یک“ ی ضرالاو

 ۱ ہرا ۱3ر وس حب ےک سم ا ےہ اتو ور ےس هر وکر

 ۔ے اخ شی کک مر روک توبا

 : ںی ا لاا س هزت عور لقا ور

 5 یو ا ام رم ںی
 تر رک. رک ئی دا سین

 گا اڑایا اک ت تنا ی1 یم رخ ور ا
 ۱ ۱ - ۷۹:۷ تی کو

 ۳ تو اجرا ہد 5دا سس داما ںیم ے ر عروکر ۱

 ۰ "تہ ۰۸۵ ت آے کو( ےک نیک لوبی اک آگ

 ۳ رتا نورا مامی یوم ار وکر ےک صصقجروس
 ِ .. مد لن دلو یی ے کس ںوفالہم ۰

 4 نبوت زا بک در نا ایت رم ۱

 ۳ تاج یا پا یر و ساک ا اں



 سو. هوم
TT PRE TT ۱ 

 ۱ تب 2 کر ۔ںییھجو کف یا یکن ئا سا یب کوہ س احا ۱

 :ناج یم تمرض یکم السالم بیش اک مالا لم مین ۱

 ۱ چرم سا رپ ںی ا کرن کرک رخ کت لاس رو

 حت ۲۵ تیآ ےا

 ما یر ےک ےنرکر ھ7 کی نوکر ی ۰

 ۳۲۰۴۹ تن آے راتو اطع اک توب رتسارروا ان فطر

 یتیم يلم ومحب ےک نوف ق رخ 10سی در وک ٠
 . لوہفرط کلی سا یب (۳) و« توحبم السا یلع یوم فرط یکل لیا رسا

 ۳۳ تی آی دا سہو ںیہ تم وا یک 1

PLN 

 تعا کیا ا اور ()یم ۹خ وم. ٦

 مر که ۱
 ریعرنلا شنا لوسر حر ط یا ایت ایگ یک توکل ولاو ےنرکراقخا یتعترک کر +

 کہو و نک تا یا ےہ ایکاپ متعہ یز یر اولی ۱ ۱

 ۱ ۵۹۰۵۲ت 1ےک - رکے اج

 ٠ ے ر رک واع یک ودوبعم نج نج نک مرت اوم کا رفع وک ۱

 مر ےک سگ ںوہ از ےس ناود ند ےک تمایل ٰ

Ns ۱ ۱لاب کد لاش یکن وا ۵ _ )ورم ا رحم راق  

 مات تک ۱

 یک وکی روا ی یک وا یت دعت ادوع یم ہری کر

 ۸۵۰۸۳ د۔ ےس ںیم شی ےک اھت ڈا یز ار فر ۱

 هراس ااا تر رر



 نوح سم جس ٰ <
 ۱ تا. ا ام

 5 1 مر رک منی ارب غور
 ۱۷ تیآ

۱ 

 را ریا ترفت اد یب شا ایا یک 7 ارب 27
 ۱ ۲۸ ۳۲:۳۱ تیب آے و ماسال

 ۱ 0 رک شر اں وم
 E ۳۰:۳۲ ۷۰۳۲۲ za صورت اقا اب

 )لرد ٦

 3 ۱ ترک لا 7 ےس تا سا نو ۱

 ۰ ٭ 5 ںیہ کیٹ یل تروصوخ چاپ کتیا

 لو تروصبوخ اب ےک یٹادیح »تل

O ®۳  
 "کت گل رس ا تاقاب رپ ےس یارب ءازاتا لا 80

 ۱ 1 ۱ 3 ۳ ا ۱ ۱
 1 نم نا سالی کلک سازی سال ۲ ۷

 5 ےک نوا رددد لات ردا ئاھ ے ےک ارب ےک نیز تست وا لر 5
 : 8 سک ؟لگانرم نایرد ۱

 ۲ ۱ 2 ین تر اپرا کل چت تل
 . 5 نفع زین اک ن ولاو اچ زکات وا یی
 5 ۱ جد نا ور عا را لگ ںیہک اج ہار نکال ۱ 4



a َِم9807 بم ےس تعر نار ںیم  

 انا اک اکا را گن اترا 6

 ` ۔۔.؟ے امتازت زر یے نیزد ناسآ

 و ٦ےک لاوس روا ےک تالاوس ا 32 بالش لو چای
 لی هروا لر ؟ سلا کا رس رتا ورکر

 تر نادان ےناو ےنرام لپ ھت ئل ےک ےنال لئاقم ےک اول
 آے وہ سد ےنرکر چہ وع مت بی وا لئاج کا ساد ےناج سد

 اوہ ےب المو لوک

 باوج کل اوس قت تماق 7
 ری لم نشزارڈک مس واہ رف ےس ںونامرفان نا ارب ےا امر ا

 ںیہ ےت رک اوسرابداب يه مایکل ونا ران سد لیپ ےس ناکام -

 ہو ںیہ ےررک دلج سے راب کس زیپ سج ےہانکوہ؟اگے آب کت مات ک ۱
 وکں وعر ئا روا لود مپآ رکے اوہ ت یر رود پل نا

 لا | یوم بیرت م ایت بج سد لر هویج تکسانس راک ی پا.
 شرالا + و رام ےس )ترک قاب ےس لاج لاک ےس نس زرالاج

 ی دیس سو

 نر 7 جیب ےک مه رشت را... :ةروس عوضوم
 شورت نماز “نا لو کر یا یاب ےس کرم رد اللا لک

 گری



۱ 
 ۱ وے عد سا ہر لہ عر

 ابی ںیم لا سا که بس رک سا یکں سن ۲
 ےک لا رسا یب اکے درک ار اتو یر ام روا دقت کت نکس تر کوہ نلاوج وج اگوہ اریبپ

 ` کن الروم شیپ یک یوم یش تالاع ینا ےھت درک( ورا ذ ےہ
 یک ج تیکے رم یک وک اف لور کر ظن ںی ےک ہرطضج ا ےن هدجا هزلاو

 ۱ ےک لا اکے اہ اوور سین یل یکے زی رکن چسب ےسا یگوہ مولتی

 ۱ ادرک ن اوج ےک لین 2 زا رد ےہ رگ تبلت قورنص ےک یر انا یوم ےس م ۱

 ۱ یں وعز ال نو۶ ار کے بیر ےک لک نوعرف الچ اچ س ایرو قورنص

 . . وولوموآل تو نیب ییا یم سا ےن الوھرکن ساب رد قودنص ےن وبا ی یز

 ٠٠ نیا دو روا گپ یک نین ےک لا کد عرالطاوکن وکر ایاپ ےس چاش وگئاوک
 ` ۓ نوعرف ےن اروا یئگ آے رم یوی یکن وک ایگ ت رک وومو ۱

 : مہ کاش یں وھکا امہ ایک یورک میلا اک

 ٦ + وی . ایک ام نوکر چ انچ ےس اکےرامہ وا ماتم
 ار لایت یا کوہ رارقے قلا لد اکہدلاو یک یا یومرعوا ۱
 ۱ ۱ ریس سب رد تیر د ےک مکی ی

 ۱ طی تو ۱ .-.

ETE0ھ ۷ںیہ سمت نصاب لات تی کورو ا  
 "۳" و ا اک اپ مط تمام یا چ ایگ یک ےس لیس اک ال یو رطح لش

 رھا یگ ست
 00007 رج ورو فص ا ےس تروس ےتہہ اس ۱

 وضع” 'لضا نمو وا طالع سج روڈ تاک سرگرم 1
 7 ٤ 3 ا ت ا



 اکیقورنضوکعن ایا یوم ےن ںوہنا ۱۳ PERA ام 2

 ےس رود ےن نوبل لس نوے کر ایام

 "0. _اھکی وکی یوم

 ںوئاد تک قلب تام یوم موم ےن یتا کپ

 امت یر مرور ہل ی ۱ 1, ےگ نوکر ردا اھت درگ رس شرور ےک

 ادب ںیہ یھب ں توہم مکا ساتم کلا نا نب یک ا یوم

 ۳ 2 الپ ھدود وک جہ لا نوتا که نارھگس + «لو+ نیو دی اک ےنارھگ

 ےس کا یومروا یک اول سیم لپ رلاو کا کا یوم ےن اج ےک ساری انچ

TAT ۱دعب ےک ےک ہضواحم ہیخانچ دا7 لاس  

 شور ین اروا ںیم آے ےگ سا وکرم تل رواوو ےس ا ہدللاو کاوش

 وچ نکا کد شا یب رکا ںیم لک نوکر ات اقو ۔یدرکع ورش
 _ازاو ےس تمکو ںیہ ےن رثاروا ےک وم لارج نا یوم ےتوہ ۱

 لیتر وقت ےک نیلا یوم
 ور و وم لار ںی رش ےگ ت را تو ےک رہپ ود ليا ٰیومزور کل

 بیا روا اقا وت ک ن وکرف کیا ے سیم نا امامت یو ویو

 ںی ون ام وکیوم بج ےن یکن ار سا ۔اھتےس لارا و ایل یم
 یو یے یک ی لر جوک جوا ےک ہلا یوم ار ے ےک ور

 ناچ کرک ارا ے ر ےنوھکے ا ےن لا یوم ترضح و آر زاب هو نیم

 بل یوم يک کاپ را ایک کم اک اوت کیا کے یی ہزادنااکت وق
 لایت لا ےن تیل یوم _ قوم حل اض لام کا ےل لے تام یا وک

 ادا رف اوم یا اروا کب لط اعم
 اکا 14 را ا لک "۹ ر ے لیکل E زور ےگ ا ۱



 ےہ اکر ہراس دا سس ہک امر روش یف آر قلا میرن
 ترحیم ےن ارم ےن ار یا ےس روا

 ےن منی لک یوم ی دیک قو کتا جا نکے ب ےک 7سا ل داب کا یوم

 ٠کر لا یوم انچ ؟ے ہدارا اکا ےک آ یک ات اڑا ڈ رام هر کیا ادا
 ےس ےہراتکے زر ےک مات اخرت اک یا یوموج يو 1کا لارود یاس ےگ
 ۱ ےک الطا یکس الت گرفت ایک و نی وج لکےن مقا کوم کلید وای اوات ود
 اپ لئ روف مانا ۔ںیہ چدنی کس لٹ راہت اپ ددروا ےس اب

 یک کر ایتضا رسا اک کم ایم ی ےس رخ لا یوم تر
 ٦ -اھت رر ان ےس تموکع یکن وف الع

 ۳ ۱ ۱ ۲ رم سوکت ما کرم ۰
 جت کیر اکں وگو لر وک نیک نر ریال یوم بح

 ۱ ۱ یتا نا ہد ع اق گنا ےس ںیوکول نا ےھت ےہرر الپ اپ کل وروناج ہک 5 ۱
 اراک اب بت ےن ںوہنارپ ےک وپ ےک والا یوم« یوم یز کرکے وکں یک 5
 جس انی بروی سالاد ےن رک اک اکردا یوکے ساخ وب تہب دلاو ۲ ٠
 7 نوک ں وی رک یتا مہ تن اح تری ںی وک ول قاپ ہکں شر اظ الا
 اب کی قاط تار بق وا ایاٹہوکں وکرل ڑب ےک آکر ی فا کرت رخ

 ٹہ حس لاہوری اند اب قام وکں ون رب کن توکار مل وڈ سیم ٹی ته ۲ ۱

 ۱ و ی r سو 3
 "0۳ * ی + ی و روا ۱

 . سراتو رها زوا تات اب ے لا بیش یک ہلا یوم
 لیفت راس ےن نویقا - کت فایر جم کے ناج آں یاو رلج لوم الغ ےن 5 دلاو ےک لات ترکیب لولودهوروا لار لوبق اعد ےن یٹاھتدللا

 5 :34ق شکیبا سر باب اج ہک 0 ےن لا لا



 ںی یس مع اکر و

 یاب تو ےک لرد نا ون ایا یوم انچ ۔ لو شواعم اک تالاب یا کت

 نانا لوک ا ناوج ویک اہکے وہ عید یک لود ناسک ئامکا داس
 ازت لاو ہا ےن یک کیا ےس لی نا ۰ . جا آپ ےس ںوگول مور ۱

 رگ روا یب س انم انا ےل ےک راک کاپ ےسرمھکارامج گو ناجاباےا
 جے اتو وو رک ر فام اہ کوک )یر اوج فلا پآ لے یھب ترورض یگ

 گنبد( جوملا ولوو ست یوم روا گنراد تعداد + گرا ۱
 کل وہ تام ترک هل یر ے ایا بیج رر ےک لا ےہ

 ںیرگدوا۔درکی رکون یر یم لاس ٹن آ ترے ری طر نک لود ها ےس قی کیا ٰ ۱

 نورد نا سیم بوت ایا رف ےن یوم ۔اگوہ نا ادای ودر رول لاس

 ںی ےن یل یوم ترک انچ ۔ گزوررل یرول رورضتدب کیا تل لول ۱ ۱

 رح هریاحم بن نلارود کا ۔ےراگز ٠کے تا بیش ترخحح لاس
 ۱ ....اھتایدرکےس بیک این 6ی دا زج اص پاستا بیج

 ناب فار ر عمر کے ن تاس وکی لپا ینا اک یوم ترت آسا.
 ترم اوہ ۳ اک یروش روا ی التم فرش ےس دیا رپ روغن ےس ار روا

 روا انرکت کیے ا رکا ںی راہ رد ےک نوکر ف اکا يا نوراپ ترضحنروا فا یوم
 لی تابان ےک درد یم ۳

 2-با

 قرص رش صا ےس تانا نا
 یب مالا ہیلع یوم ترقحح۔ ںیہ نت رادرکں ایامن ےک تاحقاد لا ےہ
 لم نار تے روپ تا زہ روا لابی صحی اک نج دوا نوکر روا لارا

 ہوں لہ لا چو سرو پلگ ہت ںی



 ناصضمر وسی ف نآرقلا سیو ر

 نامی ںیہ لابرفرگد سش 7 ن7 صل "ےن یل اھت امتی و راہ لین 2ا زر

 مال یر و من رگ ان الوم ترنج ص الخ اک
 ۔ںیہ ے و ےک

 ۱ اے اور رخ داد لے رکربپ ا آو تعاصم انار

 7۲ 4 و2 هام

 ۲ تانک لار شا تا پا سو

 ۱ - بس اید رگ اس ورش

 ۱ کیک اچ ندا

 حال اجهدرکو# یت اطاق دی ےس

 ۱ اب زر تم یر رکےن یک

  EEEو ۱۳۶

 _ےاجاموجر اچ لک لیک ای ز قفل ۰ `
 یی ہژ ویکی سو 7

 0+0 “رسا یب ےیل یا )ےہ ات اج وہ مور ۱
 ۔(اق دکر انا

 اکے اتم و

 جا اچ برتر بب رر

 : ۱ ےہ ات انب تراو کن یش زوکی  ادلنارک ٠

 3 .لوقے ںاطا ےب رک یکے لو نا تاب

 7 ٠ رے یب £ و E اک ویب )نیم زیتشارو ب
 1 مایا انگل ارت اش کت سر ز ی یی تام کل 7

۰۰ 

 ٠ اوم یکجا ےک لو راک روا نوکرف ےہ اتل نوار تا یک حت...



 لک ی ام اک ودب ک انا یکن رک انا ارگ تر.
 ۓ لیتا “ارا ای ۔ےدرکا ور ر ور ٹا یدوخ وو ولے اج وم ۱

 ایی
 یارک کے یگ را یک نتناضاک سیب تلال یاب تب گیا ...ے

 تن یراش سم تسلا ميس درک ورشا ترک تاشو 5
 ۔ےر ریز اب ليج یار ساروجواپ ےک 5

 ادا توگو هضیرفهدرک<- شزفاک اد ۔ے کت ای ےرکل وت لوک...
 دو داب ےک تمام یر اش ںیم تبس مول ن لب سج ےر رک

 ب رک راو کا

 اترکادا توک هضیرفدورک س قا اد ۔ے کای ےرکل وقل نک چ 7
 ۔ےرےترک کت تور اتاق مے لت ہم لوس ےر

 ۔ ںی ے اجے طاع لات نویز رع ۳ 0
 یکم السلا مار کے ان اتالد تانے یئالخ یک ونامناوکم وتی با ....٭ے

 ۱ ۱ ۱ م هتس ترس

 فا حب ےک ےن رکن ایب ماجتا اکن وگم فردا ہصق اک لا یوم ترضح
 ںولاو ےن ال ابی ےس سیم بانک ئا -(۴ۓ)ےہ یکی توکی لیا سی تاب
 کز اک ںڑقام روا ںوتلاہج یکن یکم (۵۲-۵۵) ۔ے یئکی کف یرت یک
 ن یک ےک ےس ےناھک و ےس عام و لام ےک 7 2 اید ۔(۵ے )ےہ

 )1 ۹ )ے شرم یر انم ضا ںیہنرظانمےکک تما( ٦٦)ے ۴

 ) قلا ۃرصالخز ا لوت ) ۱ ۱

 نایباکرامتخاروا قوت یک اتش

 اب دن نی د تیرہ ارے اکے داشرا ے اوو روض ھ٦ کت یب ۱

 | رد اس تہ ج ںشئگ رترفأفف ّٹنےڈ اکشے دے ےل سس )۰۰۹۰9۰



 ۱ 0 ےتڈ پآ OR ںی ۱

 ۱ ال« مولع را هوس یک اول ون ور م نا ارم اکرم تسسار

 بلاک اتخا روا یادت وت تصودبز یک یل اھت را ے ۹۸ رب تی آ
 شا کلا کاری مامتر وا اات ولت رکا امرغد اشرا ےئ وہ ے کا
 جا یھج اسد ےس کیرمش این ء ےس اکر یک یک کس کھ لوک ساہش ےہ یھ

 روا ے اتم ید ے ات اپ وو- لس رب اھ انپا اپ مے ۔ے رکا ریپ ےس اھ

 ۱ بسم لب شتر مات رش راک کچ اید ود

 ۱ ۱ .>_فرطدعادتاذاک (تشلزاب

 ` نعد لک لس ز ٹیم وا رنک وراق
 ے رف داشرا ناش ےک تلاسرودیح ڈنر وا تمایق سش تای آر نچ ما

 ۱ ا یوم ترف اوراق ی اپ رو هو مک" كورا "سام حل ےک

 ۱ اولی قر اد انب یک تاثیر ات ای دا زا کم

 ۱ ا نایک ںونا تک یس | کارا زا ولے ات د تلودر مث سس اس۱ هثلا- کر ئپ

 ملاک یک لوگو کس یردارب - گیج ںیرمکی کں ویو آ ارگ
 ۹ اگ گر کن یی نوراق_ کرک کت ر آی ارواءا زا تمر لام تو ےہ کس

 ۱ نیا نت ) ايم ے تیلہاق اقروا تن با لار اس ہک

 روم 2 پر ےک اه اک السا لاک رک یدازس یب افشا
 ۱ اکران یھب وے اروا۔ اواو ںیم نیم زا

 یخ یک 2
 قو تر تی آی ۔ےہ نا اکت حجر ریت ٹ۸ ۵رن تی

 روم یبہ ےس سم

 لگ اگں اہک پت اذ کدال آر تیپ آے تا لک ت تار



 7 ےس لا ےن نیر سخی ےہ اوہ لاتا رام وب 7 .

 ںاہج ماش زر ےن جہ تنج ےن “٠تر آے “ےس دار توم 3

 نا فر باال ےگ ےن فیر آں عر مم شپ آہ ر کیا ی

 ناک )مچ سا ا مے داعم کب یر تی فطاو یک تہب شش لاو ۱

 مترو دلار ندا کا جء یک برکت مالک حرم( کرا
 ےک لگا ےک اا رے و ے رک ےک “حتفلاو هللا رضن ءاجاذ”ےۓ

 اوہ بلطم _ے تنج لر انا کی رخ روا تر آر حب ےک شح“ ڈح ریہ

 ےک یا یک اکے ال رک نوا ےس یر طراد ت اش تی اہک 7 لا لاقشا

 ہلا اج )ء کوم جو رشت فرط یکم اش اچ یگوہ جت او( توم )لمار ارحل زور رثچ

 روا ےگ ںیمئال فیر تے هو اش ی بل تم آ4ب ( ےس تیاثےس ثیی اما

 ( ات یضت).ےگ یا ےل ےک شیمہ ماتم لا ےس بسےک تنج را
 نا 3رفریشخ 2 ےک مک وراد با ٣یک امر فض الم ےن ب آر یش یکت ی آں ا

 ےن اسرکل او یک پردیس تیب آس ار کن اج من نوت
 لس رگ هز اشک فرط یا یقابسو یقایس ذلت! ن وحار لا نور انا۔ے ایک اڑ کا

 !! شوش لو کن تی آی ہد روا لون ناش یت

 7 بر ےاوکں وگو لوڑا ب آکا امر ف ںیم تاپ آی رغ آی ک روس

 لب مفر لا جولی ارواء ںیہ رت ال ۱

 NT متی یمن

 ےہ ایسا کیا م لہ ا اکے ایگ اکر ادر خس ورش ےک روس ا ۱

 تابآ ۷۹ رولر سٹ ترول تب رہ ۸۵ لم لو یی روا تروس ر۹ 71 3f كار @

 ( ےک اتا ) - ںیم ٹو ۴۳۱ *روا تا۰



 تیم ےک ےس تا
 3 سا تعامجوجاب سٹ ےہ درک اوکو کروا ےر کوہ
 ۲ ٰ :یارف۔ے ا آروااتک اخخ اہ رر یھ! ے اک

 "یی درک مپ آۓ ود ہکے ایلرکن اگ و و

 ۱ بل شنل شنی

ETاد وا  
 ۱ ) ےک سورا ر قف رش الب فیر قف رم

  رع ی تعاطا کن اروا کول متاس نم د لاو
 ناروا کولس ن تاس ےک نب ہ لاو نوما رود یم در ےک ا

 دان کن ا کرہ 2 ید گا کروا لا رفات یک لنا ہور گا ت لا ےس کی رادربنامرفایگ
 ةَّیِصْعَم یف قولْخَمِل ةَعاط ال” ےداخرا سس فل شعری اجےئ ام

 مارکت ڈے ےہ کت عاطا یکق ول رش ماکک لایک “قلاَعْلا
 ۱ ا رب تعاطا یورو ے اچ کو زر تعاطا کی اخ لابوو#

 ۳ (ۃروس شر دات شام عل را

 ۰. لایماک لی تاں اش چ 99 ےن نوم ر صاب ر ر او تروسا عوصوم

 ت ر اا اما گچ و ارو ے تر ردا داپچ ہو جای ایک رعو ج اک زارڈ سوا
 ےس ںی بت ود لابی فو ےس ہی لایم کل نا 2م سام ےگ ہہ درہ ےس ی اغ گه دیس ےس اپ تم -.

 ۱ _ یوم اماکن تاعا سی تقیق واملس ہ اپ ت و اقر ے سنا
 ۱ یر لش تب 6دو لے ےس اید نج جا سس روس سرو 8۵ : :طب 8ز ےس اش 5 روس هک اس

 ۱ امد تی لف این ڈیاوکں ونارلسماکر انکا عا کیا سی ما ا قلت عئاوم ےس یبہ لا کت مات ۱
 رل ےک شے رر جج ا ایچ روا ع کے وک ں واسم کر اتکا تایوان رج نوت مونا کر اٹک تت ا
 ورب "تشکر اچ کید مک تم وا تمام میں وگولن امی لا قداص م ةروسیا اھت ت زر
 ۱ ےک لری
 ۳۹ روس سا ںی ےس یکی سج ٠ے ایآت وک یتا ںیم حور ےج وچ ےک :ر ا هیت جو
 ۱ 2 نا اج ادا وام کبد یشن ےس اچ کال اداقتعاے انگشتی
20200 ۱ 4 

 محسوس



 اضم روشن نامی
 هرات« و« لا ںیم ےرام ےک هم تو لا نہ رعت رطح تب ۱

 ۱ ی یو کیب ےن لپ پ آں یں لاش ںی تارقحح د نا ےس سی ر

 تہب ےک ہدلاو اے ےس اناج اہک رشیمہرشنکوک نم ےس ید تراثن یکے وہ

 نایخ لات تب ور لاو یکن اء ےھت روس ںی ناست حاز یک نارواراورئاہٹ

 ۱ روا ور لو لو« نامل ع ے ےک ناکام جوک

 رد بار کک تپ ج یگ ںیی لو یک کت ت قو سا یک رک

 ےہ ےئل ےک شیپ شاتو یر اسروا لاج رم ےس ی اہپ کوج یا روا اح ]لاو

 لام یک ناوک لت دس ےن تی آل ا آق ےک لام ینا کے سرر م ےس راہ لوس
 گیا ہدلاو کادر ع ترضححکے ںی تاور یکی وخل اید کور ےس ےن ام تاب ایگ

 «یند یابی ونک ناک ایف ا تار ند نیم ںااطم ےک لا وتا شر وا تار نو

 ےک نامر ےک یارک ی یتا تعاطاو تبحع کل ام ء ورا رع ترقحح

 وہ ل ادب ے د اہ ا! اج لام اہک ک کب اطش کہ لاو لای اس

 اوچ دایا یھ ید لم لر قیم ےک کک یا ک روا شوم کور

 پ آے لا. ٹ جہ لیٹے نب د اں اعر بک اج ایوب وہ ایج تا
 ( ن آر لاف راعم )الا ہک :اھکر وہ لول, ے وش ایک

 ن کرب ۱-2 نامی شا مہہکں عج ںیہ وو گول شت ا رفرپ
 باز ع اکہ ثلا 2ام کشا زآےسا ےس یک یوکس ارق ہار شات ج
 کہو ےس ہجو لا ۔ےئاجوہہ سٹ ےب یب لکا یو آے سج ںیہ هیچ
 نامیا وت پچ ںی ےک وف ۓ اج آت سیلاب ادم یکد لا بج روا ںیہ ےک ےنارتک
 مس ۔ں 2 لاھ رہ ود نے راز

 بیجش لول ء یارب ءح وت م ارگ انا تار ںیم آے ہرا ںی وم مج



 ےس ۳
 ی ایا کد مارو روا ضش اک انا ما ےب ماتا ناروا مال می
 کے ردای۔ےس یر اک ترا کم لو تر مار تر ںاہی
 ۳ یهو ازمون شو ا یکن ید ےک لا ےن تارقعج نج ہپ ےس بس اند

 ۰ ےر رح جت ایپ ےک ناروا راس تر با جک لا مت ارب لو تار
 یی دار یدانم یک داب و تکا لب کن اما ءنوگم فہ نوراقز ن - م السلا یی و
 0 یکن وت رکے ک ناوکب س نا ےن کیا فواشرا ےئوہ دکتر روم کس ہت

 ۱ وکی مہ دومشالیدابد ےن او وکی( داع )یاو تفت پکس قاب

 و نر )يدوب سٹ 0 ےن مہ وکی روا ( نورا )اید او یش نیز ےن مج

 دکل رک اھت ایک لو عن ےن مثلا ایارف 2 وہ ے کر ادرج( نا
 2 او پا آۓ

 5 ی حر اکیا ہے اتام ایام کی رش اک شا ںی
 لش ناخ نایاشروا تروصبوخ کیا ںیم ے راب نر ےک لا ٰ

 ۱ ںوگول نا" ےک ر رکو مو اسر اکر وا اوس ےک لا ےن ںوگول نح. ...لامرف سی

 7 رواروزکت بس کیک ےب انب( لای )رکا ےن جے ی یکی رک ا ایگ
 ٤ اول مرسل کر وار ورکا حر یکے لاج ےک ین رش رر وا ےک رک را اوول

 e توت رت ایک ار ۲

 جد



 یحوا ام لتا (۲۱) هراپ

 تناسعوکر ص صالخ |

 نی کیلا جوا ام لتا” ےگ لیپ ےک ساوا ام ںی وسلا
 رییس ابا “یجوا ام لسا "ےس تبسم “باک
 روس« مور | عرو رجب ےک ور اوہ و رے نرم قرولر ےک ترول

 یا کک ا رفع وکر با لا روس خب لہ حس وسرو1 نال

 ۔ےہ اش لے اپ

 یر نت احم کاما ا زس درت الر ےک یر روس
 ۳0۵ تی هک ر لب ترو ضم )ای انس لرو ضم ر آرٹ یر زیوگشل اروا

 ترورض کت رججر گا ئل ےک لا لند ہک ام ف ںی رنگ ۱

 ٦۵تب اےک ر_ کوم فر رے آج

 روا ےک ںی کد اہج ناسا یوو اعا ںیم ے رک عر

 ۱ ٦۹ تہب ]کد ۔( کوم ایم اکے دا

 عند سک )تنا 4-۳ < د مالعا پف ك العا سی ارم وکر ےک مور لا چروس

 dr) اپ کا نت رب گنج وکل والس نر یا« وبلاک ور
 19| تی هک راق الد اربن وکر

 ۲ا۲۳ تب 3 ول ا دس رم ور ۱



 لب س لیتا کل رج هو وا لف يلوصا اب سی و
 ,PACT ےک د۔ایکےت 0

 زا تقوی اد کد هم واشبجومءایابرف ںیم ھر ںوکر
 | تر ےن 2۳۳ ار مس او سنن اب ریل بخ نا"

 ۱ یکے قر وا ضش نج ےک سج قاسراق و ءایامرف شی رنک ,

 ۱ رو تام اش ناشر قاطع دزکت سیا یاد« سا

 ۵ ۲تی آهک دانست رورکوکت عام ۰
 یاب ےس باک اگر ایام رف ار رولر ےک نام روس

 ۳۲ت یاد. کو م اطع یر تشاو روا تھر

 کن آ رک )ےاتاجایاھد ل رشد ]شام عالم
 اتم 73 د( ےک ی اھو ےل اہ وے سیٹ e ولوج

 ۱ ایل وہ تنم ےک نکنم بیک سیم یف ع وار
 کرارا  E JEتہ ۲١٢٢٢

 یک لیکم یکایک )ار شر

 ۳ تی آے (؟ے ایر تشاد ںوہ تاناصابی ےک

 فاس ۔ ی یےن قلمرو سج کے سا ہق رو ےک هرجا چروس ۱
 7 اف اکتوبر اک ا ایک اب ناسا داده عی ذ ںیم رکے د تاروقت
 یگ کو ؟ےک تایاردب ےئل ےک تیم 2 فاعور یر اہک ات ںی

 4 ولوو ےک داتا ےس باقی نا اعا بر ںی ار

 ۲۳۱۹ ےہ آتی دیا لوس ںولاوددافتسا

 یی مک
 ۲٢۷۰۲۳ ت ۔ ےک د۔اگھہ ی بار ریتم تا ۱

 ۱ ات یا رقیه هم هک ۱



 موم... تیس
 ےس مک ءایعدا لعجام و(۳)کیکتاهما- هللا لعج ام(

 ماحرالا اولواو(٦) مهتاهما هجا وزا(۷)۵تم۳(1)ک اًمیحر ازوفغ

 ۸ت (۸)ع تی (٦ )کھ ر وطسم باتکلا یفے

 ۲۰۱۳۹ تب اے و( عود 0 لبست یم ہر فور

 کپ اک ےب ایکت ہاں کتری...
 ۱ نیکی یک او یکن یمن نمرواراقک

 ۳ تب ےک دا لاہا لصفت یم ۶ ور

 (۲) لرد

 ` ترانا 2م | کز اشوان آر تت والت
 ےا ہیبرف باطش ے ا مرکروضت سی تیزی کے را یوا

 مئاقز امن روا اف ت واط کل ا ےہ یک ل زان فرط کپ آب اتکا ر
 اذب ےس راکذا بسر کذ اکہ ناروا ےس ناور ےس ںڑتاپ یر ب روا لایحه زامن! ےک

 حس 7 ید مم کی صا رکا رم ثب اطخ و روض اردو« مولعم فاص ےہ ۱

 ناسا ار گولے وہ ضد ل لسی یارب رک ا! ےک ناطش

 !س "آل مای کلا چی  رذ ےک ام ژاکت سنی

 ۱ تر ط اکے ر ام بانک ئا ۱
 ںی ل لس نو کے ہریغو گراصتودوم بان ل٢ا ںیم تی آی کا

 ون ار ظن ازم ےس هر طبخ ناک( ارن کے کر اما زادنا نا

 ہار اوخ سیم نا ےس ںی ےس اپ انرکر ایتخا شرط ایا وآنس ئی اج یٹوہ
 لاعتشا روخوج ے نار ےس فالغ ےک توگو لوصا ی کوک یب لامتشا 5



 _ یرامهورک ا تویتر ین اا ۳
 ۱ رچ رجب لای اات ون مات وہ ے رکود کرام وکی

 ۱ یھت ےک ی اب اوترا یار تر آنآ رتن رکوال آ رک تاب آ

 ۱ کیلو روااد اب لوک دز 1 اتد۔ے تای ۳ کزیح ولو رشگروا اک تر رق رشا

 ہی ۔ایگایدرا یرباروا یک کاوو یدنزاکت رت اج لیک

 ڪڪ . 7 . وا قے لا تییصم تقوا یکن ییرش رک

 5 سش تی سیر لاخنور" ے رانا ہریقتع
 2ر1 تراز را مت اسے اعا لا انس ر ڈے ےناج بو ول وں ے وم راو

 ےس رکرکیکں یہ تا ہد ںیہ ےک نا کیرش ےک للاز ںیہ تن دوا

 اگے اج مول ںی مج تی ۔ںڑر ےتاڑاےڑھچلگ رپ لوتمگشارا ںیہ

 ۱ ۱ تراثب کت رنو تیار ار ئل ےک یا ٰ

 ںوجآ یک ا ا ے اتحدناب فروم رثلا سنو کا ام ف لای ود یخ. :

 تعادل کی زی ات نت ورا مان ادب ےس سا ےہ ترک
 ےھت ےک ںولاو ےن رک ید ںی ےن دا یار یے ارد رش پے اتا رک

 ۳ Ea رج جم چیت ۳ت ٰ

 ۱ ۱ کج لار چرا شوم عت او لن نچ ےس ہنی وعسر یک روم
 ۳ ۳۳ loi cis Goi سجے ےس ےن ےچ ےہ لب بل سا gE شا E EF وند E سل FF Fm ہ× lh اسکا اج اک ال ہد ٹن کب ز ند دس از دن ا ۳۲ وج و وس

  Eاچ شجاع لوت ا و یمن ِ 1و ۳ ۱ :

 :  ۰ںیہ فو و۳۵ رو تا تی

۲ 5 ۱ 
 پ رز تب ت۷َ" ۰" 70 راقب ة روس عوضوم



 ا سی قم تب وا کر ندا رک نی اھت ںی ے7 اح یو مر `
 یرسود ںی تا یا ایرج کک دیرش ےس سا ےھت بی مہےکہ مک 3

 ےس ہجو یکے وہ بیرق کس مالسا اپ ےس فای ایم کوچ مور لا فرط ۱

 نوم لسم دمور یم کج اکا یک شئاوخ یک اح مارک ایر وار وضح
 ےک رک یز ہفططت ےن ںوبنا۔یئگوہ لام روک راف لاا کے اوہ نی اچ

 ۱ لی ی ےک رشت یر ميقگهرک تنے نل ےک تدابع یتا لاو

 ےک مد سر طلاب ےاھڑچ ماجپ ارد کای دک

 مالسا ا سم اقا رر یا لات ساق ےس یراق ےن باک لا
 تامآدتچ  نارود کا ےک اک ت سل یھب( مارک یر وا یی رو ) ۱

 سرافرو یو کج رھی دعب لاسدنچ ہک کی ام وا تی یم نج وب لزا ۱

 رح انیس اچ لوس در ےگ شی یک سل یہ تہب تسرب لا ےک ۱

 نالعا یم عش ےک ںوکولر کاج شیررازاب ڈا ل تای آی بج ےن ھا نا دریا
 ےل کس کپ ےک سا تن نولاسرنچ س نو م اکی وہ یخ اہک یورک

 رب کر بشی اگل نمک وا امت بب فلط نیا یلاےس شب کنارش رپ ساس 1

 ےئل ےک ذی تاب ا ایامرف نر انا دص ۔ےاہر لوب ٹوج تہ
 ںی مت وت ایدہ الا یم لولاس نکا کوم بر یا ںوہہ ام د ہک ج کل وہ رایت

 سو تقو اہک ج ےہ جالب یو رو
 ےً و ۓیجج ہجح ہ EF ہسا ہ کئ E FF جات E ۔ لن EF ےس ےس ا ی نی

 ناف لج موکه پس اب طار رک 2 a :طب از ےسسا ۵ تم هقسن اسا

 رک واکس الدر وا ےک توصر وا یئوکن یش یکن ا ںیم بجس اک وہ قے نوت مس وچ تاعقاو لوا ۔ ںیہ

 یا اپل توک تليف کود اپ ات + رد )سموم یاب بز
UJI SIUای  

 شرم سا کوچ ںیہ سا م: لا تبلغ س یی آلی کر ںا :همست هجو
fررر رس یا یم لمر وطب ےک سا ےس ایل ای 2  



 ۱ ۔ ایک رک قادری ولد روضتروا ے وہ رض ام یف تل اسر وکر اہک نا دص رکا

 عضب مت وی رز ن اک تد یکل اس ن پ آکا ام ےن چ روح
 رواں اج بس ےس اتوم کل اہے نت ن الطاک جے ایآ فا" نینس

 ۱ ۱ را ناوم اچرک کلاس وتے ناب تر کا ش یبا شرک یکے کرم

 ۱ رگ اجهدایود ےن ہل بال دص چ انچ ۔ ود روت یا ۓئاجج یک ودادعت کن وتو

 یت ٹوہ ےن لس لاس اب ےس ترخاطر شرم - یارک رت سش ہرباعم ے نا

 اف ملت کن یا ںیم تاملاع نوک کت یہ ےر نکی است اسوہ قاو سا گن
 ۱ دی “کی ازلڑ ونک ںونددنچ ےگ وہ انک قے ا مود کیا راق روا مور

 لا لی ےل ےن ںیئاو ےئ العرض و م ات چا فرصت ےس لد اف ےن مودی ۱

 دعا ےک لولاس دنچچ روا اوہ نور لاوز اک زیوپپ رسم اشداب ےک سرا ےس

 لو ور روا ورم کیم مرآ اب ورم تان کت دل س یکی اروا یورپ ےن ںوفارلسم

 هتل گریهزفناچد ےس دوجوم كاما اک ترک یم تایبآ نا 2 ےک

 یکن یھب یر خشک خن کمرے ر وارو و« بیت شکر ونارلسم

 نما لا بج ی ےہ ترت کے هزار اکت الم اوم کس کن شم
 دا پ آهو سی ی لح و واف اخ

 ' پآک کب جاں وڑ وچ ں یک مت شو لا تلخ | ریو اگل ےنکر وا ام آس اپ ےک

 ا ے رے ہو ںایٹواوس اور: بل ات خود بک ت دبد ورقه ک 2 £ ںیہ لینا رپ

 لاک اوگه نام )اڑبززرآچ ےن اط رکا نا رص ت رح _ اکو دنباب اک

 7 ا فا نیب ییا ولع تیج طش لت یل ر صر ولا تررظع بج فا ایدز رقم

 ۳ ام طرش پل ےس ںٹراو ےک سا ےہ رکا نا دص ات مس ۱

 3 ۱ لکی نج ںایٹثنواوس ےن وہ ےک اجت رش یا ےن ںوت ےک نا ناروا یکم

 ٤ ۱ مقرر ۱

 و ضس یر آر تلا فرا اعلارور) < ا دیک"



 یبا سبی ین نارفلا یو 1

 ۱ ES _تتوشاکں وزام اپ تری ن ۱

 ۳ ی جلب دی لتا نین یی ۶
 تشک ر ظن دا ےس مترو وا ماشورک ت نا یز ربا ینا” ا فاش كا

 وہ لر لا زا :اغلاروا رک 1 س2221 زا قلم ناب رہاظر۔ یھب

 لایا پے اپ آب جر یوم لنت
 ۱ ںی ور یم روا !ںیھںویک امر و ںیہ رر نر ش رر ا کل وزامم جایایک

 ل# “وخ بضت نيج برخ زال“ وسعت نیت کا امر فکر کل یش ںیم لار
 ۔ےروجوم حر صر ذاکر تز ارن نور ھت نیر وارصکز امہ هوا

 لج اک ت یب ی سود ںی تو ےک سا یرءاشعز امن کیا فرص با

 (ن آلاف راوم)-* ءاشعلا ةولص دعب نما ایابرشرارا

 لت لابع ن کرا تیر ںیم تییاور روا کیا لوقب ےک اه رو مر عبا
 ن رر طتروا تبار کءاشعز انی: سیم لگ ےک “نوسمت سیح =

 _ ل۶ اد ںونووءاشعو برشمز ال نوسمت 7 نیح” کا امرف ےن یر ۱

 (یربظم «ن آر جلا فراوم) ۱

 لاش ماع یک لاک کور
 ںی رپ یک نے کک روا رکے دش لات تل یم ۃروس سا

 چابات! بطاتے ا "ایی نیل که مقا اد ںیہ یئامرف نا
 رد یک شور ریو ی شاردا ری فرط کند

 ۔ایکار پل ں وانا 4ام سنگ ےس ترطفود یھ

 مک یا تمان

 ناسنا یت بس ی راپ ی الد جوا فرط یک شا لا وج روا لا تب 11



 نا لک تا
 ۱ یب ستاد

 ےک ںاروا ںیم ترطف یک ید آر کا مولعم وتب اتے زر وکاز ںیم تب
 ی ںی ہک

۲ ۱ 

 ےس

enاک وہ 7 ےک ترا دا نزار ک روت  

 اب رجلا ربا یف اقا رھ” ںی _زامرفع وہ تامرفورکذت
 ۱ ےک لوبلاعارب قیر ور ںاہقروا ےک شاید روا «سالا یی تب

 ۱ کروا ات انب ےک کس کت بیم یک ےس م اظن یی کاکی اھت شاردا ںیہ رات

 روا وک اص مات ناجا ان اتی لایا کت رکے ےک ےرسود یکی یببعم

 ۱ ۱ بس جرف رطیک رخ لاتا مش اج یر دوا تان آ

 ۱ 5 حس ترن کشا یا ؟اتاچ ایکس و اوہ

 ںی قل سم اہ فطار رخ حر ط سکے اپ راج ایکن ای انچ اک او

 قذر بر طط سا لاعتشاروا ںیہ قا لایرتپس ںیہ ےت وہ اردیپ ےب نج
 رو ےک ےسکں یہ کت رد یکم اعراگددورپ ایا بسیبذا۔ےہ اتر کار س عنامامس

 ۱ ۱ ےترکرکذ لی گیران انا اس اتزاوڈے تاماعناوکں ورنہ ےس ا ی اتا

 راستا ىلإ ر ئا ف” ہکنامناےناد درب اپ اج ا یارب طاقت ےہ
 ۱ دعب لا یخ فی” وارا ےک نوتتر یراق هللا تمحو ۱

 روا گرتز بر ط یک اعاگدروپ دعب ےک ےناجوہ کگنشروارر ےک نیز “اهتوم

 ںورظنیکں وفاسنا ےک توم ارحب تحب ےن دپ چ_اترکاطعوکن یش ےب یگ ات .

 5 کا" 4 یٰوَعْلا يخمل کیا ن نا” - نو ے ومد جو تار ند ےک

 5 لاو هرکه تر یس ۱

 1 نر نیا ۱



 عنہ سم ال

 5 ̀ ے اتسم دعواک ہلا( ںوہ نزار( 88 )پ آ

 بج کایامرف ےئوہ ےےو یک ب روضت ںیم تی یر 7 یک ۃروس ٰ

 دیر ے لورا کن ا پ ۱ [ نایک تر جرد یر رانعو رض ایکں وگو ل تک دعب

 ۔ ںیہ ر ےگ سی ماکےک عالصاو تقویت اس ےک لودر« لو
 یار ٹر سی لا رد یقین ےس ایک دواک رتو ےس پ آج سل
 ہى تر مک ۓ تا پآھ کوہ نین( یزرو فالخ) تلخ وا توا

 . ید لنت گرگ

 رر ۱

 لایاش سرت کات

 - ںی ن ام تای آم چ یکہ لم اکت رد کی اتش ےس اہک تی آ
 ترضحوار مےس لا) کے یھ تین انا تاقولخا ف رشا ےن شا ےہ!

 اکا زبان فطنر واچ اوہ ارپ ےہ فطن انا ماع ںیہ « «مالساریلعمدآ

 (ب_بلاطو ج کی یں نا بکر

 یہ ییا ا قتل ۔ یک یپ یتروگےس ںیم سن کیج نانا ©
 هدر لوکس او ےنوہادیپ تساذف یب کیا کج ی کیا ےس ددا
 ترو تروص راج وماضعا ےک سک ۔ ی رامرثادیپ نیم نان

 تسع ی تک وندوع ےس اہ اب توات ایا یقالخاو تداع ۱

 نوک ساب ےک نا نکا ٦
 روا بز یک اقبط شتت ںوناسناروا نیت کن مروا نوا ہر

 _زایتااکں وگرروا قرفاک او بل

 مر | تارا هک مار« گ اروند

 ھے علت اپ رک ب اک وی لو



 یک زر ےل ےک تر ید ین زد ۱

 تم اق لا بج روا ۔ےہ ےسرما یا مات اکن یم زو نزامسآ یر

 لب وتو ظن ناله جم ا سیم آی کن آ دن کے آت قو اکے رک

 ۳ - + ںاتاش ص اخ کلا اگے ام ای درکول نو تسشروا

 ل ر احرام ہد

 ۰ روا تییارب ےئل ےک rr 2۰ عرش روس ا

 ری لا کا 1۶2 اروا ے ایگ ای اہرغ لزا مک 67 اکز رواایدرار تب ساکت هر

 ۱ ۔ںیہ ےتاھٹا ہد اف ےس لا ین گول تو کوک ےس ترو تیار کن ین

 ۲ ےک انو تعالی ل زان ےل نوا مات بای ولترو

 ۱ تا آرکن ب تیرہ ے ےک اد نج مات, ۱

 رازی رک تایلوض ن آر رسام

 ج برف تن کت رام نہر طن کر شک ییا ےک مر کش تی آی
 رکا وا وگےس یڑڈنول کیا پا روا ال دب رخ ھت یر جے م اہاش ےس راف کک
 رواوگر مزور وب تاک J ےک رکات سلا 1ر ںی ( )یک اھ کے ںوگول

 ےن نآر م ےس فین ین فیلم ار یب ود سی ےس ار ےک شفا ناج یا
 ۱ ال اوت دب ادام برطنشجرواونس ےناگیر کا تاک ی رکاب اچ تم

 س ةر اے ر جم عی ھے ےس رايتطا ےک وزن بحر توا ےس رس لو ۴1 11 گن لا تر ر ق

 _۔ ںی قو ٢٣٣۴ے روات ا۵ ۵۴ت ای 7 ۳ ۴۷ غرور ۳

 ۱ ۔ںیہ دع شاو رت ان نین یے بات س ا .....: 5 روس عوضوم

 ال پدیا لر شرک وس ما : بست هعجو ۱

 _اوہررم 0 اٹل( روس ا ان ک روس سنا ےس ترس اتم یک س

 کنار اچ سر کد ۱ رپ )ی :طیر ےس 5 روس وقبل اسا

 ar ی ناق یئاب ےس



 ۰ ےگ رار ابازعکا تز ںی تیآ ۰

 تا رضع
 ےہ ۓا کا ںازارحب روار کز اکانت برن سام تی آ

 مگر وا دن کیک ےک لا نکے ںی ناقل تر طح ۔ے نایب اکت یصووک
 شے لای واز لا اب ےک م السلالم بولا ترفح ںیم شرر جے
 کن ل کل وقر چ کیا ےس ںی تسروا توت ںی ےن رثلا نااطم ےک تایاور

 وک یب ےنپا ےن ںوہنا رکن با) ی رک ل وق ت مکے ںوہ ئاپ ںی اھت اید رایت 5

 ۱ - لارف تو ل زد رر تم

 زا و عین تہ

 دلا یگ رز آی یا کاک شان

 5 ۔انکر نقی لاک الا شاہ تاذ
 روا رک ے یارب روا ےو مک اک مکارم نانا تا ۱

 - لس اکے رہ فو ےک تیم

 مسح ارا بکنم ن ارور ےک وشر وا تاج لمس ںوگول ۱

 ٰ ۔ے فاکس

 لا رکود اتش کا ارم نیز
 کراتا یور دامس

 کتاب دنلب ےس بس کش ےب لا تمزاوآی وا دایز ےس ترورص

 ۱ ۱ ۔ے لے _رگز او آمورگروا روا ۱

 کات گرا نا روا لولس نے نہ

 ےن مہک ں یہ ےتامرفداشا اتش شیئاھ روا ۱۳م ت یآےب لام تہ

 و9 ه وه ےہ وا



 یں یر و ید

 ۱ فر ےاھٹا ںیم ٹیپ ےن ا ےس ا لسبع ون ۔اھکر ںی ٹیپ ےن ےہ ارکا ٹا فیل

 ۱ ۱ تشادرب تم یکے تام ھدود ۓا کک لاسو ورحب ےک ےن داپ ےن 7: یر

 ساتسا حن کک (ایدرارق تاقا اہ ب ناک پاب ےن تیر ش ےل سا) یک
 ترم تاب یک اوا یر کد در ےنار بھٹک یر شاری ےس نی د لاو کا کے ارد

 سال ۶ اسرول اکن ارب رول کس و رنو دا ربا لا اط م ےک ر وتس اتو لا لا

 5 ٠ے نکا احا اکی رتوارخ الا

 روا لاڈ نور ر دیح والم ںیم تا آارتچ رعب ےک تیس, یک تیا نا نام ۱

 یار رفت اروا ںیم اچ ےند شا کس لود م ہر

 ےن ںی اج ےک ورش انسا ت )اکے فلا ےس وری اروا E زس نا

 a _ ےک یکے ہطاحا اک ت لاک شار ےک ںیہن اج وم ماه )بس

 ی وقت کبر گو اس اک ل امرفے وہ ےک کز کن و کت ما

 نرو اگے آں یم اک ےب ےتپا پا قدا ند لود ڈ ےس ند لارواورکرایقحا

 گوهر ای نیا انب وکی

 ۱ سک ٠ ےن سام ےک وا مکی نیم کن یہ سم رج یاب

 ۱ دمو اش ےب ور یک

 5 نیکی لوس

(DM.یوم مت بک ما  

OS 1۵۱  

 ۳ اے ادا کچرا اش دہ ا ْ .(۳)( ۱

 ۱ اگے رکا کس فن ول لک ۱ (۳)

 7 مس تام ۵



 نامی نیز نشروا ن آر تئادص
 شورش نایباکرشت یل دي شاد ںی ورو سا

 تب آ۔ےس تالاب ےس ہبشو کیش ےک مکر ہ با ہک نام اک ن آ | ۸ تئارص

 نک” ٰ قشا۔ نایک اہ ے انب سش لوٹی وکن اس اہ نیز یارب
 وہ تی و نیز سیم ےب کیل تاتبامشارگا ۔ےدتاذ کک اگ "نوکیف
 اک شاپ ترکان سا بر وجو سی سم لوفرچ رب نی ےگ

 ۱ ۔ےاٹ اب یو یر قتل

 جرم جرج لا از کیا بل کت مات می هر 5

 ےک ند لاک # ےتامرفایقو اھت تر ے ایگ باج ند اکل اسرار لای ےسا سیمی
 هناا ےارارقمب یزاردری روا کوم لوح ارد تہب وکں وول نار بب ےک ےنوہہ کا لو

 نووج کتاب لوک ا ںیہ جهان ںیم چے ڑی وج یو ےک لا
Jرم 6 لاسا سر لاب ۰ کد ےک لورا کو ولحم کل اسرار ۶فا  

 ےراک اش قدم کشا کشا

SSE۔ے نوم ہر0  
 رد ےب ےس وے الو لار طه ر

i GSE EGE E E SSNS EE EE SETS 

 ` قورا اا

 _باتلا لا ترک ......: دصالفخ
 رم ےئل سا ےن وما تی یواھ یک رد :هیسجسنن جو

 ایگ رار رەد 0

 شرور ےک و دب دو ےت اضم ےک داعم ریح اس نارو: طير محسن روس هستن اسیا

 ےس رہ اےس داحمودیح و تبسانم کے تلاسر تایشا ے ن آر تقی تا



 ات ناج سش ادا اشک ا ےن م طناب ےس ہل
 و دیگ تاک دیک لا روس نرو کل وروا ںی آ
 ۱ شاخ کل ورفاکن رک تما

 ۱ زنی ںیہکک لا مے لند تست ور

 ۱ ع س اھو ںیئاو لب باہ ایل نیا ایل رگ بس ےن مج بر ےراوہ ےا

 ۰ ےن ںیم وت ند رک سل برف لات شا کل اعا ها مچ کا ۓد
 گر وند اد ے اتر مکے تانج روا وید آو کت مج روا حر زود

 ۱ ۱ . !ومر لاب شیر دا ہر حر آو ار

 | ین اک ت دایع یں ونار

 کے تلا بم نا ںی 2- ال نامی مچ گول * «ایا
 یکن ا سیم ےس رر ٹا پک ںڑتاردوا ںیم ے اہ رکے دچک ی اپ ی رام
 ایدارامج روا ںیہ ے دایی تکه حب ھے ر ڈ ںیہ قارام ےس زتسب ورک

 ید یش سس یکن ا مہیش الب ےت ںیہ ےک رت ارس دا لاو

 "| مس تک ےہ احمر اریمروا پا و بازم کت کج روس کس

 5 یوتاب ےک لاک چ دوا اشرب ےک ۃدوس

 ۲ : عرار یش ۃروس اچ 9 *ےس رانا ےک دزت بتا چ و ا 1

 ۱ -۔ں[ ۷۹ +۹روا تاگ ہروا تابآ ےن

 ۱ براق 2 رنک سرداران را ی لر ہا پ آ7 :اتروس عوضوسم ۱

 ۳ تا اے ورا ںیم فدا ۱
 ۱ ا۷ا اٹ یب دی تجلیل رت شہ روسای :ہیمسن هجو
 : اور رب با27 [و روس 1

 لس کیت لب یر ضا رس :طبر ےس ةروس ہقبا8سا
 ار ت مراد تیتر تی تر کما شا لو بت اگر ہو کا ےس

 رباط بسا نی ها لس ےک ںونروس ں ولوو یک رک اک فن جو
 سس سس ٩ حسن )از دت اےس ۔ رس س س: سر سد س سس ےس ےہ سہ ٢س س < ی ی ماست  دجص a ےہ ےہ ےہ



 5 ی
 بر رو تن ی بآ سرح !یئ اف

 ےہ و و ےل ر وے ںوت انمروا ںورٹ ڈاک و ر رژ سیا رتلا روت ۱

 یار گچ یم اکا ےناد ےنآےس فرط کب چبا یر

 نکس رب

 : ۱ ۳ رولا النا تیار

 ا ریو تیک طاب مونرو اقا کس تیبا رود ےس رب تیا تبآ

 لدور سیم فیس ےک لا ےک کرک هک نیز ہدایز تپل <

 هکر ںیئلدود سکس تیک را سینگ ایامرف۔ ںیہ ۱

 وج ما 4 لو تیلہاچرود _ 6

 کر سس یشڈڈ اد من ۳ ے رش دتا

 ۱ ۱ ۳ ےس بجاو کک

 دم ہم دادا شے سیم تاج ور

 الناس ےک تاک قت
 _ےت وہ ںی ۳

 و کن 1 | طم یاو زاروا کے الا روض کن کم

 ےس للام کن ا کبر زن ےک ناھا لنا وک روت س رہتا

 وا یکن اما فون را یشز ارم عاد زا یل پآروا بدهی
 رر 4 وک لورادرتشر ع هو ےک اجرا ردا ا لوقروا ےس 7 )تل2



 ۱ جا ید تقوا ںورار

 کت ۱ ناییاکبا 2و

 ےک یا ےہ نا اک تاقاو شعبان ہر تیآ
 ۳ ۱ 7 رف عروجر ےس تری ٹک سل

 ۱ لیسی رق بد روا باز تا وو ۶م ت ای آں ارحب ےک سی
 ۳ ےن ںووجنجر زهرا سید ےک نگرش بجاوہ سی ۵ اوت ب ااو زج

 بوو روات یت روم د ے تر لح لق فلو بنچ ءال رکے صا اک نی

 نوت اس کس ن ےک ےر سود کارو اک اکں وفارلسموھتاسےک نت ظرف

 ۱ تر نایفصواروا کی رو ف ال الکی ریاعمیا ےن لوہ نا هرپاعم اکے رک

 ۱ رب نت فرص نادا ایکن دات تاس ےک ( ےھت رادرسےک نیک شتو ی اج )
 لاش ےک عیب ھم ےئوہ ےس رک رپ ےئاد یکہنعدڈلا شم یراق ناملس تر
 ےل: یا _یئگی ووک ق دنش ات ورطخ اک نوہرو الم ید ےس ںاہج س برخ
 ےن رکھ تیک یہ ےک ل سا با زاروا ے اہ اہک ق رتخ مو رغ تا

 ۱ لوله کیرش لو ںیم فلت یم سا کا تی ۱

 حر لوفشرگل ی افطخدوسم نیم مر ءاھکر ےک ہر صا کی کا کیر
 ۱ ۱ لو یا ےس فرط یکد لاء یئگڑپ توپ ایمرد ےک رک ین افطخروا سرقرواد وب 5

 1 روا ےگ کرب رو اج ےن آش ےک نارک پس یز کں ج یک ین آ ینافدل ٰ

 7 مومن شلاق ےرسود روا ناغطروا شیفرقرلچب _ ےگ وہ تب ما ز ع ےک تنا

 لم ےک ں روتا ےک ی اروا ناف ولا ےگ کر تارا رف وار ینا ےک لی یدصاقم

 یک گہ یکن ا لی روا ایمر کمر صاحم اکر یب ےن ںونالمدعب هاچ
E۱ روا لاحاکت اوز خ وفود نا یم تا هک فسا یدازم کاتر  

 لام تام رب ںی پی رنج که ی ایکن ای ۱



7 ۱ 

 وہ ار لابی سیم لوروا طوبضم قل تا س ےک ن آر قلا ماش نا روا ) سرش
 وہ یر لب کی افت بد وب( ےگ یر کم اع دو حب ےک فساج 5

 مو ملا نیر ناو وسر کف ےپا ےن ہک کے درک ۲
 اوج ںیہ کی ںی ادن ایا بحاص کم واے باقی «لودرکب لا ناایدا

 تو اک ےنوہ اروا ےک ویشت سا بج نل ںیم فلات تالار اب - 2 ا
 ۓاوج ےک ںیم “اسوہ عارف هوروا ےک ںی ام وہ ناوم یک تالا گے

 ۱ شاد درد زاتداب کل ونک یر ص یہ ےس رایتتا ےک لاعاد قالقا
 راورگر وا تالماعم ءیقالخ اء لامعا نامی اناما ےک روو دوج وم کں کک سیم

 بن آر روا مالسا ایکن یک ےک ںیم تیحالص کد م اع لاف ےس رایتنا ےک ِت

 ےک لام ریس اروا مرا ےک نمک مکب ر ؟ ےک نیت حالص ۱
 ۱ رلج تہب هراظ باشد! مسا کک اب ےک ناکمد نیکروا ےہ تیحالص کری یو یگ ۱

 (ئاظرم یر ولوت ( رومز ال ملا الخ ا لیک 7 ۱ نکرد

 نو سراب یدنزایگ 8 لا لوسر

 ےک کک تماق سی ار مت تیآ نارود ےک رک ےک با و 1

 واریز لارو 2 وھب نام رفیع اک لہر وتس ی کیا لس ںواتنا

 روا رب ند ےک تم اقروا را ج اگر ریما سو وا کی ومر وطب ۱

 ام یا لوسر ےل ےک سا ےس اہ ر لوخش ںیم رک ےک دا یتا
 وکلا ےناولہکین مو ورد ھا ان اوم روم TS تک

 E ےس سا ای 2

 ی ارم اکنامشاا قران ی تا ۱

 نر ی ت م لس اس کش آکر یھ



 امف بج کے »نی تدارک ایا پاس

 تساوقو عمار تار خیام ورشردداک

 لات تاپ آے روم لا ءۓاج اید ہک اضا گچ س ہقلقتر وا ہقیلنو رام ہک
 ` گریز کاخ دت اء ایگ ا دز انا اکک با ے ںیم ںوقتاب ود ینا ںیم نج سینہ
 ۱ روا بکر سب ر گم تاس ےک یر رب ای روا ںی رک یا اوج ےل ےک ےنرازگ

 ۱ بسر ا ےن اک پآب ج «لاترپ شش یخ یخ آر ظن یبا
 a ۱ ۔ید وایت آے

 ےہ



 تعقیوموق۳)ہراب ̀ ۱

 هلل نکنم تفي” لب لیپ ےک اوا را یوسی ۱

 با الا ةدو ی اجا “تقی د نم و "ےس تب انک “هلوس رو

دو و تہےک سس اے ور سا ور 2 ۱
 ںی لی ان

ا کتا رب انور سروس شر 2 ۱ ۱
 ۔ےر لگ ےب ی 

 را لوسر مر يا لخت رم غرور ےس حت

یپ راس اروکی ات دیا ےس کا ہل ںیم ںی لورم تا
 تے ک

 Az و نیر ی اروک ناو زا
۹ 

 ےس یی ی )نا اس لیتر یب

 ۳ تی آه و( ستم اکران تاسےک عںاوزا یک نی ۱

 نیم ملا صبا لوس )ماچ اج لاج لیصف س ۷ مین عر ور ۱

 ۳۱۷۱6۳۵ تم هد تا سنا ےک

 نونارلسس تک نا اب لای تام سٹروناروضت ج ۱

 E ۔ںیہ ةن هدایای پ ا

 6ک نم تار جاو زا) مد ممی لاعبا لی هر ور
 ناف ےہ ناروا ہہ ےک هود تست گن ہں ںی اس ۱



 کیو اس سس
 CUS ال ربا

AOE 3۱  

 ۱ عمر ین ند ےک تم لا له
 کی م اکا تما با او« اري مک کر وا ناف لوک گو لاوس ۱

 e ۱ ۲ یار یم ےک نا ند بم اقا« ےرکر زت یر
 ۱ ۵۹.٦٦ Mc تی آے د( ا

 ی ںی مشت لاا لیس یی ورب وکر ےن
 _ یکے منی شا یکن وزار وضح تورط کور کی صل فنا روا چپ ےس

 ۱ 1 2۳۲۷۹ تی هتک

 کر تازه
 نمد ماسال شر ازکرگ گیگ ۱(۱) لب مر عر ور

 حرط یکم وقت زاپ گار وا(٢)۔ےگ ںی اج ےک زارضرس حر یکمح السلا ہیلع
 ۱ _۱ع۰۱۳:۱۳۸۱۰6۱)۳(۳۱۵) تای IE ںیہ ےک وہ مورک ےس لو

 70. مس تارا فقر سش٣ فا وار نا
 e ۳۳ت رکو رقم یل ےک تععافش ست

 4 اش تاز الا مو کوس لم وا لاض یہ 27ت ۱
PFI "7 

 ۰ کار یش کد ےن نر لاش ضرر
 ۲ ۳۱۰۳+ تم تک رس رازی ےس فرط کا

۳ | 

 ۱ ۳ تی آے بج

 ٰ قالی لا ی ار أ ۱
 9 رک مہک ور فرمول



 ۱ ۱ -۵:۳:اتیآے تب د۔وارکل ملایر می

 ۱ 11 اش روا یراھک حر ط ھی اار مر رور

 نا ات 24 د ےک وہ لا رعمروا او رو دافتسا ے ید رطیا

 خرط سض ۰ه مات ز روا هدرم«پوقو روا یاس تروا رو سی ۳ مح غرور

 ےک ےک شر نر قو نیس سر یا ہت یر

 ۲۲۱۸ تبآ

 نادلالا فرا اد زا فن ناب کیاح رط صف وکر

 ۱ ہب ےنوہ باب تم حر طا بیو ماری ءامشا صا فلا فلو

 ۳۸۰۲۶ تب اے دم ںیہ وہم اظ ت ایفیکف یخ بولق ۱

 ۳ یی اب یخ لبه مت له ور
 9 تی ر ۔ےاراہ 'ناصتنل رو ےاراہمتالھب ول وااو اے

 «تاس۲ تیم اے اظ لا ام لامججا شی ارم ور ےک سنیڈروس

 -تازامم ا٢تی اجراات

 7 کد ۔تلامسر خم لیتر ور

(J 5 

 ارد گن اب کت مک وات 2

 2٤ اے یوم افر بصنم ےڑب ےن وج کے ے روڈ لاب اتد توج

 ۳3 تار سد زاروا + مہارب ما کت ییا یک ای داد مز ایگ

 یھب ایراد مز یکن ا ے سا سین اب یکن امیا یلبا ےلاو ےن آک کت مایق
 و ہت رپ ا ١

 2 o آے ںوراد



 ۱ ناضم۔رہشی ف نآرقلا میشن

 2 ٠ _ رک اتقا اراد ولے وہ ے کتب ا ماسک لودر ۱

 ۱ ۔ے م ۱ ۱ زور لک تراک برگر

 ےہ ےک دان کیتی

 ٭ _..  ا

 برک دپ کا

 e 5 رکا مو

 ۱ رک اما کس کنارش ۱
 یم ری را اکو رکا رن اک یداحا روا توالت کت ای آ )1 ق

 5 شر روم تم یر یا جا لو
 ۱ راد نامیا ایک کت مم ایق یک نا تاما ے ساے هوم هک نایاب

 رول گزر ط اکی گدنز و رک لول ںیہ ہنح ءو اط اولاپ یک نم اوت
 یھب یتا ( مگا راو )ےس اھم وا ام تسار ارب ےس م الملا چ ولصلا اع

 لار وا تع اطا کچ لوسز ےک یا رواہ ٹا ءنشن ا تابع گا کا ام رفد اشرا
 ۱ نیب تم وا ےک دارو د یکی دددنلب یک م کلوپ ےن مت تی مک ۱

 یس یس یب رس  ی یدی ےک ںی د ی ق زر
 ۳ 7 ے1 دے

 3 -ناشیگن اریا بشم بت اک تب لب
 اد ا رم وج

 ےن رف نایب کرد مڈ ںی ناس ںیم یک تار انچ ءاھتاوہ ای اکں ول ر اورم ق تامضا
 ےک ںیہ زادہ ڈ نا کی ہد قام فذ اشرا یک رابط ناش یوق کن ا لی ےن

 ۱ تیمم یاس تاک پل لاتا ےس ما

 ۱ ۵ ۵ 8 ۹ جے ۵



 ۱ کا لا نو رفع ناپ ارب اظوکم وای رود ےس ید اک ارو

 ار( قض طافلابصالخ) هک رفا 7

 قاب موہفم تاک هاب لمت تیب لب" ظفل ج ںاہی
 ۱ تب رک ایج ںیم تب رم جاو زا قیر وضع, قش رام ےس سا کے سیب نبض

 ۱ ےگ لا ںیم سا یاب ادرداد الوا نی یر رخ

 ۱ )ںیم ایج باور اس

 ےس امت تر دص ت ام هی نت ما ترضح ںیم م ر تک اج
 ساروا ےگ ےل فیر شراب ےرھگم لم ہیلعڈوا زا لوس رم ییا کے یکو رم ۱

 وکی زا لئ دات یک ن ےھج ۓت وہ ےت ڑوارد اچ لود ها کیا پ ا |تفو

 (یربظم)۔ےہ ۱

 ۔ایلام رف لار ٹر دام حر ط یا یکن ا ےگ 7 نس ایل س ردا سا

 فو سیر رکن ا ےگ نم یک تر حر و طاف ترصد حب لا
 ےس م تی آکے یگیب سیم تاياور فرو لار توالت تمبر ٢ لار
 (نآرتلا فراعمہلاو رب نیا داور ) . “یب لهآ جال و اف ےک

 5 یدرم یھبے نم آي ہم ما ت رخ ت اور کیا یک ریا

 ںیہ ربارب تروکددرم عش کا
 تیعاطاء شروگرارنا ا اروا در رات اما 07 ناس ر واو م نارام

 ےک تالبیعتت امت نا اوہ روصق روک او رکت ع اطاروادر او فک
 وضو چ لک کت روگ درم قرف لوک تیار ناول ارک کرک

 و ترش« یر وت لاو شکر هژور روادره و شکر هزور روا لانمو ق لرص .

 دعا" 2 ےک بس لاو راز رادود رماد ےنرکرا ضا ادا

 کیک ء ارج ةرفغُم مهل 1



 ۱ ےہ کک اھ 6 ,

 ےس روا تست تا تر رم
 راہ ایکن جم اتمروا تین یک رہ ؟ نیم راے سا ءاھت ان رکن ایم
 تج ےئل ےک تروع ن الس یوا ے ےک درس نادل یک کیف اچ ےس

 سا ہد کے انب ر لابی ید کہ یف اک چ کج لوس سارا ٰ

 م 9ٹ یک یر دوا تالدا ںو وا ےک رکی کر وت اک ی زرو فالظ یگ ۱

 ےئل درا اطع وا شا لوسر بانج تا مک

 ۱ 00 روم تاغار ااا

 ا اک تاو کاخ کیا ےک ناپ مرک ی

 ے یے ۸ برج هم یز ت رح _ے اک را رقع ےک ی بمن ترصح
 ے رکا کاٹ اک مرکی وک ا کول ےس ور یک جاور روا شیر یکے ت اہ کا روا

 کذب وک قاو لا سی + رکن رت ےن لاعتشا زت گر وصق لر کریو ی ام
 نم دخا ابا دمحم ناک ام” کا یا نیووب و
 ا نتا اب ےک یے یش ںودر مے راہ ا ٹک «هکلاتج

 یم نودرم نی لاو ےک نا ب آں ہر ہرمز و تایح کش ےن ںایدا -
 5 روا لوس ےک لیلا ا پ آہ کے یاب ءاھکر یی تار یکے ک پآ

 برا
 ۱ E تر ںیہ 5

 بوک شد وا کف با 72 وه نیا منا رقاد شو قا مکر کی رکا

 شوق شد کاپ یس و سوت اتیرووجوم
 ابر

1 E 



 ناضمر روشیفنآرقلا میت

  رگواکیلام تان ام یک اچ روضح ۱

 ۔ںی یگ لا فرکذ لی تام ای یک روضتس یم ۴۹ء٢ ٭۵ر مہک یک ۱
 لا لا ۱۵ یر( ) زن (۳) رش )باغ )پکن ی اردک اار

 باهنر ار جار روا (۵)

 بات روا قوت ےک ےک
 راس اروا ایگ ایکن ایب کق وت ن ا ؟ںیہ قو یک هتک .

 نا یا تامر ے جو کی سخن اش لقب مکین ایکن کت ایصوصحخ و تا

 ۔ایامرفرکذ اک ححاطا م اتم ےک ا ممکن ےن ممکن آر قر ےس ےترکرکذ اک
 رایقخا تیر ایک ےناج سٹ ناک ےک اچ سنہ که کک تال ماک ارب یب تا
 کل شپ لوزچ نا سی یکدنز رام روا یک یبا گول کا چ_یروصق سوم ےک

 ہد ےس یر اچ ید مگ توا نیا ل انب گن زاپک( وکی رتز یا ۱

 و لا الپ لش رم مہ اساس یاس اد اج ابد کو ان ںاہی اک اجر وا

 یر رک یے ای اکر وکی ده ۔ےہ ی کت عن ام یکے وہ لاو ترا لب

 او نم سا وا ےس یا ںیہ لولاور گز چ ورا کا ئی دابرفرچ ۱
 روال ودرهاناج آئ سکس رسد کا ا اتد__ور 6 .JA /* باجج

 وکں وزچ ناروا اید رکے کک 7ک سوگند تاق الم ہنابامتے یکن وقوع

 ےک تعاطا یکن اچ لوسر ےک شا وج ںیہ م حا ہد کای ایگ ا ارے وم ترک گز 7

 زچ اما ذیا ےن یر قب لوسر ےک ارگ ۔ ںیہ ےناو فساد او ف

 ۔ایگے پہ ثتعایاکب اکا گی

 موم < رو اوورور روض

 .. ریس شر



 نک راست سس < ےس اهم ۱

 را ورک ر ی یک مالم نر ط یھب اروا ویو ورور یارک تاو کاپ آی جٹ
 ۱ کت نافصو ءا کپ | اس ےک ںوتشرف ے ا ایم و رد ی ۓا اکی اھت
 ا نار کا مز ےل ےک اپ پآد ورد اک ں وتشرفددا بانان

 - الم رکی ایکو م لیک ں ورو کی مام ات موا شر اپ
 نی نهلع ندي نیو ءآسیو کیاتبو کجاوزاآ لف” اگ
 ےس ۱ نااس م اقروا ں ویٹو ا ں و قاب! رقم ے راھ ے اہک ی هبیبالج

 اپ بج ںیم کال اکا ٹی دار چپ ےسر لا ٹاسک ید دم کلا
 یوم 7 برق تاب سات ےس "نی ال نر نآ یلنذآ کلا” سل

 ۲ و ۱ _ وب قسم ا روا فیل لوک کناری وا ے اج ایل جوک اہک ۱
 ۱ مدر اکا مرفروا ایکر گز فا فیطلا ڑی کیا ےن رواقلادبک هاش ترخحح <

  لوم ات بحاص روا فیرشیب ہک لاو ےن الت تاب ےہ تل تاس ےک باک روا
 ے سج گی نیت فرط کن ا یر ظت یھب یک اب دب يا کر وا ںی نش اخ
 1 اما هوری کا اار رد چی ےہ قک وہ فیل روا تیزاوکن دلا قی کیا

 فالغ ےک ماا كا ےہ یرورضر وا مزال یوا ےک نک رہ ییا کن حج ںیم
 تور ںیم لواو ےک نج ںیہ ی هو روا ےس اتوم هر اف وکن نم تقیتحترد لار

 کزرو فالخاگ مایا ےک با روا ےک اچ ہک اوہ مولعم ےہ شم روا یراپ ۱
 ممے ا ۰ ںیہ ا" ٠ ریظ لا چ یاو ےندہادیچ رپ گور جت قاقتروا رنگیں ولد تقی رد ٠

 ۲ Ty شا اچ لوسر ع اطا سرک
 قم خو ےا رام ایا قے وہ ے ذ6 ب از تبق 1

۰ 

 ۴٣

 3 س ag حج ۳  ۔ےھہ e -2->ج>ہصسسےوہوس خس ہت تت حج س,

1 



 عام روش یف ںآرفلا موت

 ٹل )ان اٹلاوکں ورچ ےک نا سم گل گن دل: < راشلا یف مم
 ےک ںوہج ےہ ےک اگوہ ماع پاکت رح ک نا تنو لا اگوہ تاج (ایکٹ یب
 روا م احا ےک دا گول مارک 1 !شکے اک “الو سلا انعطاَو هللا انغطا انتی"

 ۱ ےن لور ےک لااروا ےن دلا ۔ تیل رکی ورییو تعاطا ی لونای ی لوس ۱

 یخ تراعس یکن اسنا یو سد کس ترشاعم ردا رنز کت ماعو

 ۱ - لو قو« ے ےس یل اماکردا

 ںیہ تن اب یدتوادخ احا

 اد سا ےس فرط را ںیہ تند تقی یراق مای
 یا کر تماما تل رو ی (تفوک شارپ )قلخْلا ءدبلرپ وت ےک نالا

 ترج کس ترور ی ےنرکل گپ سس | حس ترورضکے نس ایی اے
 ایر لزاتلتآ چہ ۱

 ینا اکر ار اع وو اکیلا در او ترضح
 کن ایم ناش کم السلا یو و اد ترضحح یش ۱۳ا۱ ٭ر کت ای آی ایس روس

 تر ور اروا وایو ر لا دو ۶اد ے دنب تا ےن اتش ن “_ےایڑراج

 رھپ روا ی توتو تفاط + یر لول ب یھبت ہجاشداب ید یھب ون یئامرف لزا ۱
 »پ۲7 )
 ۷۳2 جرم سا ےہ پر۵۸ ےس ایت ےک یوم بیع یک رر وا ےس رو لو ۳٣ی مکن آ رس نا
 ی قو ٣۳۷۳ا روا تات

 تراز ایل سم فصل ےک :؛ ۵ هروس عوصوم

 اک تر وس سا ےس تبع اتم یا ےس ایگ ی ام قو کد اک اس موت ںی کد ےس رم رر لا :ہیمست هجو
 واسه دوس

 ما ایج کیا اکی مو پفمتاماوج رک کری تم درس اس روس : :طیر ےس ۃروس هقباسا ,
 بس رہا ب سات ےس سن اھت ہمت 2ا ےک قبا روک کلن “ےہ لات کرج ماوس ۱



 1 روا لوڑاھپ انگل اوہ یدّواد متلب ج رک ایر نون

 کورش ماشو مک لا رکا یاو آش زاو ٦ے ںوڑابب ۔ایگ آرجو گیں ودن

 ۳ ےک تییحادعو اکب ر لش ںویل وب یکم سم ییا ےک غرور سلب لود

 ۱ نا ۲م و یر حشا یومولا ترضحوکت رک لش تی ےک ےک ت یگ

 ۔ےر ےل گیرد روا ےک ره شا لسرک نشیب ھج ےس ر رک والت یک کا
 7 گل صحی اکی داو شارپ

 ناکا 7 نس ںی ںی ور و
 ماش یا ابدی: تفاسم گرگ اید نا رف حلب یوکاو + 2 _ ےک
 کس لاروا ء ےی دابب ےس ےک لا ےن یل ات ہا رکاب فا کے اء اج اج وہ ےن وک

 ہی وج روا ےت ےت رکم کا ےک نا یم کن ا تانج شے ممے ک بر

 ۱ روا یارب ےس لوضوت روا. , ےک ۔ےلک ات _ ے ورکر ات تانج جت اجالا پآ

 کد بیخ کے درگ نشر ںی طوطی ںوہ اچ ۱

 ۳ رز لاو ئل ےک تم اق نرم

 ۱ کت اخز چی روا ے اف نایب گال ےک تر زت فا ےن اش لات نت ۱ ۱

 ۔ ؟ےزاڑا ںویککنں یم ےک مے توم ارحب تحب وکن انا ساوه 1ک

 -. دی نک واری روا نو وال خرد ءوآت ات الان وا ےک نیز ڑپچ

 ۱ 5 یم ںیہ تاج وہ ہے د ہرے رے روا ںیہ تاج ےناڈرب نی ز روا تار ندی روا

 ین | لک اتش نیہ تاج نم ٹن کل سیم ٠
 ۱ ۱ _ےا ران ناروا تییب ر ۱

 مات تراک اس موق
 ۱ 7 اپ ناتا تان چ اےس اوال یس وت کیاباس موت

 5 : سس س نج” ها یا اک رب ی کا ff 81 ی



 وان ازت فرط کہ وال بروا لی اد تاتا رتورودود“لامشو
 یزراکراگدردرپ خاک “ر اڑر کشا ۾ و بر قژَر نما لک ی کی درک ا

 ایکارصا بج ر یا رفات کہلا ےن موتا نیک اوہر ےن کارا رشک اروا اھک
 ناب ےک اے راست اچ ءاوہ مروا ےک نا راک ارخ و _ آن زا طی دوا ۱

 ںڑغاک کے سا ےاوسروا وبا ادا ما کن ا ےگ جاوا ےک وہ

 کا یر ہت ناب سا ے نازچ لوکروا ےگ هر قا تخرد ےک ںیل۳رب روا

 كا سیما شا گرا بس ےک بست ناروا غم ۱

 ےن سبا زچ ج کات ایکو م مولعم روکنا رگ گایا اجر زچ کیا ا سیم ںولوےک

 ۱ گندم 5

 ہماع تلاسر یک تلا لوس

 اکہ اع دتملاسر کموی رشا ی“ ومو ات آے رامج سی ا۸ نتییآ
 روار یب لیکن وفامسنا م تک ین اینڈ وکپ آے م ار چے اکے ایام فاش رارکذ ۱

 ے باو باز ع ےک ٹا کر انکو نی رگروا فان تراش وک ن امیا با دم زت

 یکی را تلالضد تاج ینا کلک( ےکایند نیلے ےاھیھجرکا نہ الاو ےنارڈ

 ۱ لا دعو ےک تم اق ا بج ب آر وا« ف قاد ےس ناش لا کپ آ ار ءاثب ۱

 زچ لک ںیہ کوب ےتاڈا اپ ما یکی نا ہد ںیہ ےتادڈ ےس ۱
 ےل ےراہتک کوا رپ ؟ک 1-2 آب کہو ےہ راج ایک دعو اک ( تما

 ۱ ےک آی تع اہ کیا تقوورر قم پس اک س لار دق ا ہد ےہ ایگایکہدعووج 5

 ۔اگوہ ںی ےب

 مافی تاماقتمرکیدرکز امت ی روضه دا
 7۰ 2 “امج می 4 ہللا ور نا سالا اياب لف” فارع اروم
 صف" ءاارفرا اہل ےس تیا یھ از یکم اسلا: وصال عروضت ن وم



 شر و

 یو“ تے ينيب ءاّیبنالا یَلَع

 Te ا

 E نیرشم ںیم نوکر ںی وف ےن ماع راگور وپ تہ
 طنز شرت تیبا کادر نو ۶ 7 وکں ودون ا منا نرش

 نگو« ماجناوج یم تمایق ےس وہ 2 رو اک ولرم ےن داش لات نا وب
 ۱ ۱ کنان ےل ناوجروا اکن اھت درد آ ۳ ردا ے ڑب ےک نا گولو ےس س ۱

 ._ گالیبکل کد گنبد ین ایکت بیک لایو ترص یک ناروا ایل رک ت ۱

 لگن دا لپ سبک الا تعهدات ار لا بج

 ےہ دب تب ےسرابتعا ےک الواو لام مھ 26 “الواو و الاوما رک | نحن

 لاک سای یاشار رطیاذ کسب شام رک ںیہ
 ۱ ناب سال یلد کے کا س رتز کویت وای ید الواروا

 ۳ اب نا لورم ال 0 داک لا کوک( ںی لر ڈاک ب مے تلا طاص لا اروا

 ۱ , شا بس ول و الواروا لام ءیگدنز یدام یاس ںی ے 1ر کے کن ےک رثلا ۱

 اسم" (ںیرکل اه برق اکر لا ےس زی د ےک اہک و کاپ کا ےن
 ار مو رکا ییلاب مک ذالوا الو مُكْلاَوْمَ
 ےب رے دام وکم ملا ںی رس یک اد وا یرایسوا لا ے راہ گر وا اخلاص

 ' ۰ گداز وا یوو یا( ں لر ڈک ب رتی ) ےک اص ل اع اروا ای ال ناما لوا ج رک
 ۱ ِ تر بس ےئل ےک ناری ءےۓتاج وہ تاک تن ادق کس نان نوتعت
 رے دا یر و اا

 ا ظر اتنا جی 5

 ن سل “ىدا ین هل هو نا ودجاوب



 ےک تع اجرک لک کوما ا وے 2ک ۹
 لاک ناب اپ ںی دوجوم اس ےراہت ا ترک وا 5

 ایا بسا اپ

 ۱ قل حس کو ۱
 کت لاو ست لاتتیرابیحوتآشوروسلا ٠

 لا سی ءارقتبا کت روس دیکات اکے ہر مناقب نت روا مارک ودایذب
 ۱ نوت «لونانا یک ناکمو کم ام ےن مج ے رخ اک ت دما لا

 ںاوج ےایایک وفرط کت ایآ وک اول ورظ ینا ءایکا ریپ وکتانجددا
 روا یے یشز کد حب ےک ےنرم۔ لک ترور کاج باتک

 ہو کا ات ہہم ےگ 7شم بیک قاب ددوا شہ ھج ںیہ کد گال داد ۹

 وچ وا اس ریدوحا ےک واورو بش ےس اتر تزول زودرمےس راب تلا

 کہ غز راد یگیکں واشاودرسود تاک لا فک قلا

 ۔ےایگا یکن ایہ نوم کت تم اےک

 لس رس کاری ۳ ریا ےک لوت پھ اچ مر یو ۵۸ یم رکن 3 ۱ ا ۱
a.۱ _ لب فو ۳۱۸۹و تام ۹۲ٹی هر  

 ےک تار ean سل لہ تتازاگ : 4۰ ہروس عوصوسم ۱
 یکی فر الطالب شکل اب ہن نیک یم تو

 رے او وڈ “ضرالاو تاومسلا رطاف هللدمحلا” رت لات ب ےک رر را :ثییمسق هجو -۔
 ۔اوہر رقم طا تالعر وا مان ان روس لاطعاو لا چالوس, پکن زد ناس جے ا

 رک روس یک ۱ ۳ اے راز ایت ال لس ہو یک کوچ ےہ یس ٢ 27 انا سود ی روس از ۱
 ال 7 یی 17 روس 5

 نام 3 رور واے لش دیه ناو گر لای رهدایاک 5 روکا :طیر ےس ةروس دقیاسسا ۱
 ار ےس فاسد وک دیس یہ ا
 چا: بات ات



 ,o ۰ نوال نان
 8933 ےس گے

 ۱ رکےن ےس می آے اہک ایام تن العا اواکی زنه یا ےئ وہ ےت الد ساس اک
 !ناسنا یر آے او و اریپ کت لال دنچ ےس ےناج ےک وچ روض اک ما
 اما 7 ی ےس بس مم دروا ورق ام نئ اس ےک للا بس ےک بس

Eںی “وے درک ولت ل دایترواے ورکا تو ولے اچ هورگارک  

 ۱ _ے سی ضم ان ےگ ےک سکی راھوا دیا اکے پانل کن

 ےک وم رباب( نمو راک یس )ہت روا هوره

 تسرب ز یاری آر سا پچ تانے ا۹ ملتی آ 5

 ٠ زوااریطرتاءاب روا رثا ےک وہ یار زگرہ ۔ےہ اتامرفراہلنا کم گر سوت
 5ْ وکس مج ےہ اتانسرللا ےس زم روا ےس تز حر یا روا پو روا لا یر ۱

 ۱ تپ آهن ںیم لوریقوج حک انس نیک وگول نا پآ رت ےا روا سا

 5 ۱ 2 اتر ڈروا ےنانس یر خر لپ آئ يا ںی ےن او نارڈ فرم

 7 راک سلام رطاد اب زج ایکن الو

 ۱ ۱ نفت یک زدیم

 ناو رج حک ںیہ اسوا اے اتا ےہ اپ اک ایام رخ ۰2 لک

 ۱ 11 اتم الص یذ سی ںوو میک ہار اشنُا عماد فرط اےس ےنرکر تنا

 ی .٠ i _ چک ساسان اوراق

 ےک تک کا ۱

 دن نی ون میهن نیا نسخ الا



 ٹک تروس ب ےس تالو ےک تررثروا ت تشارحو هرایود دحب ے لا ٰ

 “ل وتر فا ںوڑاہک اسانس دیس« لو عوتتمروا گیرا« نک.

 تار ںویلھچک ب ںلودنرب ےک ورا روا ںوناسنا او لوجازروا لوثاپز
 رکے کد وکں ویناتن نا نک ںیہ ںایاشنراش ےب کت ردق لا ںی ںی وچ روا
 وسا ا ن :TEE جک موج چای تب لم نے یت افرع

 س لرے لا وک :J تک اھٹاےدرب ےئوہہ ےڑپ آق سوچ روا سیٹ ےگ

 اما یت رام ےل یا «گد+ تروا تنی یتا یگوہ تفرح ی
 لو کا یج کتی ہدایز ےس ںوفاسنا اسد لد مو ۱

 تک فور وا تشخ کٹا سی لو ەدایزےس بس مکس ما “ڈا یار

 “۔ںوہ الاو ۱

 روا ند فرصوارم مال رت کت لاک ںیہ ےک لا
 لب تاج آی اید تک مان سی العےک تیر
 یک ات وا لیبل 2 اڈ طلب رارسا ےک تاک یم بج گرو
 لا لش رخ آف ارتقا یب روا ے قد کر وجہ فارتع ا ےک ترد فردا تیخادعو
 ۔ ےس آب باک ےنرکاریپ تر اتکا

 ہور گن امت ےک بانک اراد ۱

 لاو ۓد لاملو) روال رد کت روس ںیہ ۴۰٣۳ء۲۹ رسم ت ی آر ٰ

 لق ور ط یک( نو ق نیم ب انکی وہ یھکل)لروطص باک( کات
 نا ںی ےک توالت >یک لا باتکرج ے یک ف یر تک ں وگول نلا۔ےہ اتاجوم

 ےن شاپ چا رف نام تایم ایرو دی ےک فیرحتی



 . و مشار نومورگ جت مپ دعب ےک آق لو نا اف لزان ی باتا

 ۱ ںیہ ہدایز ےس ںویک کن ا انکے نج ںیہ نامالر گیاه در مات © ۔یگ

 ےس مو ین 9 اس © ںیہ کدام تاجر وا تان یک ضش ورام یک ءرےتہ (2)

 ` یر وتت نان. ٹک ےن ےن ترقه لورود ںی تدابعو تعاطو نم

 ̀ ۓ ا یگوکدوا اگے اج سی سنج تساروارب لوک ے یب تنج لاعر اکیا اد روا

 ۱ کیا کش م اتتا ت ترور ۔اکے اج حب ےک شف هزاماکل وم اتگ

 5۹ ناسنا ون ناسا نی زون تہ اار ا اتد ںیم ا5 ارم یروثرواز قفل ومانگه ورک رگ

 جت تفو کا ےل ےک اڑ ماج ےن ےب ںا سرد هرز یھب 4 روا لاو لوک

 . گے اج آش کر ماال رم لاکر اگے اپ ےتسیج

 5 نآر قےسا ےن 4 ا لوس ۔ے لاح یک تا ضف ود اب ز تہب هروسیر

 ت لیصق تیا ن اضف ےک ر قور حروا تم از ا س سنا ےہ ادرار لو کج

 ٰ شا قت ےک کچ ےس یش ت اعطت فور ٠ سی" ظفلب سبک ے اراشا

 e 5 5 وسوج ےسو ۱ را a  ے اگ ا ا ت ا ال ا هک ال ہدسح

 ۰ وہ بال فو ۳۰۹ هرواتر اکے ۳۹ تاب 1۸۳ ر وکر ۵ن سم

 3 دا ازای ت اس راک رغ لاس : روس ع وضوم
 ا ی ایک ارے سیل یں رو ا ۔ہیسسفت هجو
 ے تلاسر تایخا کیا اے سج نج ںیم نکا نت الخ اک ۃ رر ں ا :طیر ےس ةروسب هقباسس

 ۱ ی روتر لا اروا ات ےک سم ےہ ںی اتر وک راک اور اکا اکر انکے ترلاس یس رو روسی روا

 2 سد تای ار شر وا حت اتا! نوک رس ود یم ورو سا ایگ رم اط طط اترا

 ٰ 7 فیس سگ شا کچ سیارے اچ مکان ارت یک ضیا :جدئاف

E ۱سیر هطارق هللا نا  

 3  ییافص لگا هم tl a ماع فلاب ضرالاو تاومسلا قلع نا لبق

 ۱ ۱ تا روک اے قا ےک لعن پی ہا TT مر



 تک .....۔ےی...ےیتسرصد
 و تم ابار ےہ باطخ ےس زا لوس ےک ےن 9 مولعموکی ب ا

 هی نآر ںیہ ترا سلوک یکی

 2 سا او پبآ۔ ےہ ناب تسدربزوج ےایگایکل زا: ےس فرط ییا لا 5

 پاپ ےک گل ارڈ ےس گدنوارف با مو گی ار ںیہ ےگ ۓانب بٹ

اریا تر )ی لاو ےنارڈ لون لوک یم بیرت یتا ساپ ےک ںوذاو 5
 م

 رج یوکے لو ص برر حب ےک م العلا ہیلع لی تر اردا 0

 - لو ےگ ٹپ سیب تلف یار 2 ساقی

 ول ےک ےک نوش 2م
 روا تشج ام اید دز ےک مانتو ۲

 ۔اید ےد یر یتخا اکے رب تت ار کیا کلا ے واچ یھب ےس ار ےک روز ۱

 ہنایخاب کن ا۔ےک ںی ال سیئزکرپ نامیاسکےہ ہہ ناک انا دا
 5 سرچ ےک ناد ےس لاژ قوط یم ںوورک کن ا ےنلاریءانم کیش دوا ور

 ۱ ںیہ کورکی ٹیکس راولد ےن م ب روا ےگ هک نا وا یھی و

 | جا آں یو آب ےہ لا ےہ اد گاه ییا ےس ےیواروا

eول پآ گیاه ے را ےل ناب  

 ( غزل امتبز 5
 نس لرک شر ٹن ۱ آر شرواے لاک کیا اربا رے و لا لور : :صاوخ ےک سی

 ہلا فن ار کذب آر شراب سی نخ لامعا همان ےک لا یاتناع_اتسب سی ےس
 روا الب اند ےس ابداع کر ماگ اکی رتب رش ارواایدم رک لادن بسا ن سیر ۱

 فعل ا وا :اکں وہا گے ک سم اےک ندی |ےھڑب وک سم شوج روا۔ے قت ورگر دوں وفوخ ےک ترش ۱

 کم اش ود رج دا چادر ےک اشوک ا سٹ روا۔ےہ جا ایک أ

 وک ج اوس ی ےس ےناج یک غرور طب کتو ےک توم را رگ ا سج روا ے ات ر لوخ ۱

 راے ووز فوتروا ےس اج وہ رول تجاح یکی ا یک امت یئوگرگاروا ےس رپ
 ساوک اے زرو ار کج سین ھج روا چ تاج و باری اے ڈی اہ ایپ دوا ریس اے ڑی اکو فر
 ۔ںیہ ےتدہ سوم تبسم



Eb <a 
 اترڈ ےس شارخا ےک وک ار "روا رک لوق تعجب ےک ارڈوکس نیا

 ںودرمم مچ کدام کر کر نب تہب وا ترففمپ وک یا« 5
 وج ںیہ چ_راپ ےتھکلر ارب تام رپ لانا ترا ںی کہ دنزوکم ۱

  ۱اب لب ےس راج چی ےک 1٦ے فرط یں وگوللامعا ۳9 ۱

 ی ایل شش فک پول سیا

 "نچ الما کک رقلا باحصا تیباکن

 ۱ 7 سس رہ اور انکے ا٣ت یبآ
aدم لوسرود لب علاج _ےدارم یک اط نار بش کیا کم اش کک لا  ** | 

 را ےل ےک تی قت کن اول ا ات ارد لا ت تاب یکن ا ےن لوک چیت ۱
 ا اطم ےک تاور اکر رک ارم الع مے نو رگ لوسارسصت ےن کا
 ۱ ایکن یم باوج ےک تعش یں وت نا ے ںوگول۔ ںیہ نوح ر وا قورص«قواص
 مر ایکس ات رپ واےراہتے نیلا وہ ےردنب ےک رام” اکر اب و مک

 کرامت کت ےب ےہ اتاج بر اره ہک اہکے ن تارتحت لوتقت ناو« سو
 ات ما ںی رول اد کہ یھب فرص یراد مز یرامہ ںیہ ےگ چک فرط
 3 ۰ شش ےہ اع ےمر ایہ ےس ہجر ام و« ید ٦ ںو ویت کاہے نور لس

 ۱ روا سل تم بو مبل آد زاپ ےس تم و ظعو لا رکا ےہ ایگ

 ۳ لاعاع راهتتسو# ر خو ارب ےک ا امرف ےن تار نا ںی ورکر اس

 4 گر او فسا تڈب ےس دع موہ مست حی یرامہ ۔ےہ ےس وی ۱

 بیجص مان اک ا ابو ژود دا ۳ 1ےس سد ر ۲ رج لارود ياو#

 ۱ 5 کور یاهو تار ےک ںولوسر نا موق کرم ےا ایکس ےہ اناج ایان را
 ۳0 ۔ںی فوت دا دوا تصمیم رک
 3 یاس ۱ 3"



 ینرطف ىلا دبعا ال یل امو” ےل ےل ناسا بید
 ٰ سیۃروہی۔ےاتاجابک“'ی امو ”ے تبسانم یک “ نوعج رت هیلاو

 ص ةروسوا تفضلا ۃروسر حل ےک یک اے ور ےس لر ےک

 ۔ے لاش سم ےراپ یا مکر یک رمزلا ۃروس کیچ شل

 ا٣ت ےک ر رمل لقا 8۰ رم ور ےک سل روس

 ` ۵ا تیا ر تراز رسم لی نی من الر

 - ۸-۸۳0 آے ب و تروا الق ل ام داما سیم ۵ر فا کر.
 ترا ژ اراک اء نایب اکدیح وتلا یا توکو خرم وکر ےک تفضلا 7 روس

 ۔٦۱تیبآءا۳تیب ےن رے شک وت دور شکم شفا 6

uت 3 د ترم ارج 6 هک ریخت لا توک سی  

 ۱ ۱ ۔ے ۴۰۰۳۵ تہ آ٦ ۱

 ۱۱۱۰۸6۰۸۷۱۰۸۸۸۰۸ تاک دایی

 ۱۳۲ء۱۳۱ء۱۲۸ ء۱۲۹۰ء۱۲۵ء۲۲ء۱٢۱ ی ارم اکی کں وتس رح ون رک ور

 ۔اےا تی آه د۔ یل ایم کک ں وتمہریدیح و ںیم ھر ور ٰ

 وک او ےن اینپ ےک کلا یک نلآر قد ایام خار جول ےک ضض رو



 5 ری ت ر ترا ی شعار مقام ںیہ دا

 ۳-1 تمر ویر کرارا لا تی ند بدا یگ یار رم عراق
 ٦ کک ۲۵۰۲۲ تم اھ راج ےک هک

 ِ کو لے یاں ےن ے ترب ع ---

 1  چ_لرگولیلا تر تزاقفت او تینا
 9 2 ےہ | تقر ےس تری اند با را 7 کر

 ب ٣٣ت تے د ۱

 4 زی با مالا تر دس تیا |...
 -. نم ےب

 ٠ 2ے ۲ ی ترا با ءایامرف ںی مر وکر
 3 5 70 ۳۳ت آۓ دارای دکن خار

 کر ۸۳:۸۷ 3 رب نایک لا بتا تورش لم ۵رب کر

 میام ن الخالات لک ںیمارسف عروار ےک ر مز لا ورو
 7 مس .  ۸ ء۷۰۵ء۴۰۳۲ت آ ےک د ناییاکشلا

 ا تیر رک ترا خلیل تول ٢ئ اکر
 0" Fele ٦ے ناب 5

 ۰! 0 سک٥ ۱

 ۲۹۰۳۵ تب

 ا

 اے ۱ ۱ ۱ تفکر

 ۱ ا عید ںی ال اپ ۱
 سس سس



 و هوس جگ
 ۱ کبد سا سیم ےس اي ایک 4 ایا فیض انچ ےہ کرا ںاہی نایم اک ےھت تب

 ایک س تاج ٹول فرط گل او کب س روایی ےس لوت توا تا

 کے ےہ ٹیک یکی جلوتر خوک تب راک روا ےک بارکد وچو کار غ سٹ ۱

 اہ یکے فیت لا یاب ہرز ےک ےہ وت ےس اج ناب فیت یوکے جی نر 5

 ۳ ےراہت و ںیم ئل ساس گن وڈ اج شب یا رکی کہ اک ورک یا راه
 “وا نامبا یھب م ںوہاک ال نامیارپ بر یی ٰ

 هاو اکا ےک ریز کول ےس کر پیصرراوو للا ٠ ٠
 ادم( دلم تشج تساوی تجارت ناوک 7

 ےن برے رک اج ہر شکم لاک کس ناب ز کس ادتخاس ےب روا
 ۱ رک شل نکے روا اید شی 3

 نامسآن ی" ےئل ےک ےنرکو اب رب ار کں یہ ےتابرف اتا ٰ
 ارصکا ےن جون ی کا ف رص زر نکس تر وا کن وت گے

 ۱ ےگ سرش گداے رار کر س تی ایکس جی کرنل .

 ںاناتن یم اک تر کلات
 ہدم یں ینروم نایب لایاشت کل باک تر دق گدا ےس ٣٣ ہک ۱ ۱

 ےک روکنا وا روم ایڈ رانا ے ےک ےن اھکےک واکس رو یو
  تشوج  تاقولکم ات هک یراپ ےن ےک لب فن ترش ساک تا

 انا بک ے ات اج ایا ند ترس یش ےس تار" ات کیا کر امہ - سا ۱

 ۳ ریا ید ئاب ام حس اتچ ر لوتسار ہدشررظم ے ا جروس روا ے ات اج ہر

 تاب کلا عروس ےس اتاجوہ رر ط کی اپ کد کک کل اہی ےس اہک 0

 راد رج کب ے آے د تار ترور اجہکے ۱

 ۱ -. ےس سا

 ۳۳ 7-۳ ےہ ےس یم ھا ےس ا اہ ہن ںی اپ ایا اڈہ نامہ ا ںیہ ںی فنا ا اک ا ا سل یہ یس یم سماج بک نام ایج وس دی ۔ بم ات پین میس



 62 ام ایام ںورق بج

 ١ ا اک ت مممامق ے۸ مم ٹنہآ ۳

 نا ںی اعلی تم سکس بر تراس دور | کول اک اہ

 نامر کوڈ ےک نگر ۔ایداھٹاےس ںوناگب اخ دا ںی ےیل ` ۱

 کج تنج کیش ے کا ارس ے راب ےک تج لئ. اقای فور رواتهدعو

  ۱ےہ یم ےئاس ےک ںڑخرو لیمو کن ادوا ود ےگ ںوہ تلکس ۱

 کت رورشوا تاج دویم ےئل ےک نالا ےک لوے را کیک رب ےل رب کے ا

  ۱اگے اب اہکم الس لک ۱ے فرطیکراگددو رپ ت پروا یو دوج مزہ رہ ۱

 یرتینایزروا اچ کل وم ۳

 ین ےک تماقر کا اف رکےت کن ولاو ر زوو ے ۵9 رسم ت یجآ ۱

 ایم آو الواےارکاگۓ اجایکل اوسرو اه ساید هر لوک یاب
 یر کار امور ےک درک او کن اطیخ کات ایگ ایل لر ی ےس مت

 ۱ می اڑ کہے نکے تمارا ریس یب توکو رک دایی میم فرع کے دوا ےہ ۱

 ۰ تم ایت ہک ایام فریب اھت ایک ایک٥ دعو ےس مکے م ینو رر تم اراب ااا

 ٠ےک ناروا ےک ںی ورک کن اہز یکن ا نم ےک ںی ورکر تب عم ےک نا م عند ےک

 ۳۹ اعد ءاضعا ےک ناروا سا لیتو ں وت کس تا ےس لاپ روا لو ٠

 ٰ کوب ی نک کرایا ا ےس سنی نی دیگر رک ل وکی ورکر اکی یاں
 ۱ کج نی سی کہ ہوس

 - 4 .۔ے ناخن ایاتح نا ى۶ انمتزوا ںی عاش ۱

 یی رک ار رکا فو یک ۱

e elتیس  
 قاف سو ا

 „ا



 ںیہ یس بولار لو ار یتا نالا لو ےنوہادی ےس ےر ا
 ےس ااا رکو رنز نوکس شکار لای بج ےس اتر وا اترام ںی و ےک

 ایپ رابدد ےس ا اھت ایی ےس ےرطق لنا یک ےن تاز شرک جی دان ۱

 ے ر ئاب ردت لاو دل تر دف سا ایگ ںی ل وجب اکے درک نزای ےنرک

 ےس معز هدروا ٴاجوہ ''ے مارف اے ارگ ارا اکے رکا ریپ کز چ کدو بج

 ےس تہ اشداب کر چرم لی تا ےک لخت اذ ہد ےہ کا ۔ے لاجآل دوو ۱

 گام ٹ وافر طا 94 !بس ما !ول انا نادان ےاروا

 ۲ ے جاتا یھب ا٤ واراد جوک

 نیا ےک ساروا نیم زدوا نا آج ےہہک ا ار نخ آےک سنیقرم
 روا کن ادو رکے لک ایک ےناو ےن کار یپ ےک نا لیتر رشت اقوا

 توث 1 0 تره نز ہر اور رحب ےک دام ملا ۲ درگ ار تاقولت

 تام رف ے ا سا لات انا ریپ کر چ که و بج ہک تسدربز نات قبل
 لی تردق ۂضبقےک سج تاذ ہد ےس کام لن ےہ اچ ہو وا اھو کج

 _ ےہ اناج ٹولوکب س فرط کی ادا تہ اش اب کر چرم

o BEETS 
u u 

 ے براک ب رافمو قراشمروا نر روج ی یاعترثلا

 زورو تنج مک اس كا اہ ےک تر آر وا تل ار رح و ںیم ةر لا

 رم! سرای ےک لوز پیح رت روا ے تو ب و۳ ے ر ابتا ےک توالت 1 0 رکن ۱ می ا

 ۔ ںی فوم ۳۹۵ روا تام ے۱ تایآ1۸۲ غور ۵ تی اچ

 رولا لاترد: ةروس عوضوم
 رمی تالے اہے “تفضلا و یا کت روسی: :هیمسنت هجو

 تشریح او نھ را فر یک تفل ۔ایگایدر تفص ۰
 ( فک لار - لقب 1 ی وتشف کل یہ ے ا رر امت رخعت ںیہ حڅ رفا مے تایلات «تارجاز



 ۱ نامر روش یف نآرقلا جوش

Jeرم کت ( rif۱ ےن اڈ چپ سو ےہ ےہ  

 ۱ ںوتشرفےس منت یی ور فورصم توالت لا رکذ رپ هاو <

 : مات یکن ایمرد ےک نا روا لوتمت روا لوس آر وا تییئارصو کشا رک ایک کیک ۱

 چای نوک ےس وم بر ےک بوجد اشد پره قرار

 ت77 کتاب اعنا تشنج لار وا بارطعرب ملا
 ۱ تر تر ۲
 ے د اہک ںیہ لو ا روا لاو ےیاروا۔ےگ نر اپراپ لیٹ ی آ

 ۱ روز ز لوک وا ےن رات امج کا کوم باج اک ا ہت. ےئ وہ ہارگم چو ی امد 4

 ` ورک اک ج لما ےگ وہ شر تو مو اگل تم مازلا تان رپ مچ اھت لک
 ینایغروا_ ےک ںوہ طب تح ےنیہا ےس تزمع کب کول ہد ایام ےئ وہ ےک

 و تڑلوکں ولاو نٹ ءب شی کرس: ےک نیت ال ماج ےک بارش سال ےگ نا
 ۰ ایام فاگےۓ آف یم لے سات روااگوہ درد ےس ارض یکے مکا طع تح 5

 بل تسود کی ار یم سی ایتذ رکا لو م لگن لک یآک ٰ

 1 و تج روا یک زہرا ود رعب ےک ئش رم یھب تو ایکت سود سارق اتکا بکس

 رو سوپ ین س سو د ےس ےہ ےہ ا سم مسا

 ٦ نیب وا بسی یا و شوقر شا ےترز

 ۱ نک زیرا ےل تسدام(۳ )- نت ونص کن وتش ی رام ( 0ے یی د تلیضف وا

 ۱ رکےن تیاور کف ید ایگ امالا کل ای ےل ےرامجوکیٹہ ت قد فی( ۳ی ایک ١
 ے اس ےک بر ےن ا رف ر طن عر تاپ لری ایا رف ےن مو اشا لپ ارم کیا

 ےن مل لعل پآ نس یش شرف رس ایک وع ےن م۔ا ےہ ےس عکسی فیھت ۱

 ۱ “ا ںیہ ےک رکا یال روا ںیہ تاج ےترکار و وکں وغ یا یا زف "
 وما تا ا ریو اف یک وس :طیر gm روس اش اےس و

 روا ایگ ایام رف روش روس ے یخ وا نوش انچ ۔ںیہ روک یورو سئا نشاضم یت دیو کک ہا
 ےہ دعب ےک سا ےس روک کک ۃروس کلان ومن ا یک ایکل ورتا ے ریخ وت اد شعب حج تیام تا
 ہن ےس نیر مس نول وقیلاوتاک ناو" روا ایگ ایکو وک قرط کرے ڑنودیح آے خلا 'ےکبرلا مهتفتساف" 5

 5 بس ا م اھا دا سمت سک هوم اف ۷

 س ہی ےہ و زر ےس تم



 ۱ ےب ے رم ےہ کوبا ےن فرط کی ات غرب ےک وریت زوو 1 ۱

 کام مت تج ےایشانچا اراک ہدنوہ اینک ےک
 ۱ کان درد تیباہت طسو ےک موکت شود لا موز ےس تزاجنا کتک ۱

 لک الغزو ےس نہار ی اند مکا کہ وا اگے اب سی تلا

 ۱ بیتی ها ا ضد دلتا

 ٦ باتو« لی تام :  ۱

 - لب تم تن رک فا ا
 کت وف ۲ ا اینا رر قلا لر چ شش عروس« ٠

 ناز ازعب روا م السلا ہیلع حروف ترطح ںیم تایآدنچ ےب ےس بس ےس یر ۱

 تفرقه میئر! ترفح ۰
 8 طرف

 باغ یکے پے اب - وس ور ۱

 ویو دم بش

 7س GRO GY PIT شیو رس
 ۱ :نلابرفل وقت ےک آب مے لا کنج دا رکن ار م

 ےگ و ٤ نارق پاپ لو ۱در ار پءںلوہ ہدامآرب ا وہ

 ۱ روا ای واٹ لم اب نا اهنب هما اپ او هو ار کودک لا

 ام "  ۔ یورک ورش ان الچ یکر چتر لے ماناکد ا

 قم ںی ںی ٰ
 یدنر باوآ وک لیا ے سم ۓ ایگ

 ےئل ےک رد وی ربا یر دانا نا کا
 ییا لمس ےک لا بن ایآدای تنو اے اہ راپور شیر رف وروآ لوک

eوا سل مکا ںی تار لاتین درک تیک  



 و یو سه :
 7 کل ولاد ےنرک 2 مقی لک 7۶ یب باخ انس مارک یی ا
 ۳ e لود

OTS 

 ٠٠ بخل ھا ایت یکے یکایک ایانرف ظالم ےن پ اچ طاق یب 2
 ۱ سہ یر سیم یس ولی ۱

 ۱ 0 9, ,,“,ٔٗ,ھ + جا و یگ برق ۱

 ۲ وه سابق 2 ورا ا ی ی "

 ار ماکت ی! ا
 ۱ کت ازغ یا مک ن نیک ساب ۔ ا ےنال نیا مقام فد انا .

 4 ےل ےن ور اروم را 1ےک بازم بج _ ےک لگے یو روا لار وان :

EBE ۷5 ےن بس هدر ف پ آی ڈودرذار شا  

 ٦ ایل بازه اچ« ا نانیاروا ید فرش یر اڌو روض ےہ ڈاک ۰

 “وچ حج اے ایک باز عمق که وہ ورتم رغ نادم مولعموکا ھا س
 ےناج روو نرخ ےک تا رم کل اتا رک نون اگے اہ ادعت وزار

 - نیا لو« یرمگے ےب ںورفاسم۔ ی سد ام رو سی تار ید لی ےک رکھ وارا ایک ۱

 "و کرک ےن ول ایگ نافوط تی ی ے وہ راوٹ س سارا کر س ی
 7 ےس ہو یک ےس وج وم او اگاھچ ےس کلام سا ای راو روصت یئوکل مم مک 1

 ِ تل اب ےس شرکا چ ہرطخ کد« رفع قو ایمن افول .

 ۳ ےارکج خور مان ایآے ساس ان اکیلا سا سیم سج نوم یزازئا رتن انچ ۱
 7 رج و 00000 تاک 5

 ٦ ریلی تا رد ا زا یک ین ۳ یڑب تہ بی ح 8 ۱



 COD سم این وف یخ

 ۱ شا سما ارگ ا ات یا نر

 ۲ ازواج ررکی سرخ قرن تان ۱

 تما گز نما و ورک یہ تام فا! یی افغتساد 8

رک لم اکے سیم ین ےک یی ین
 قوم کٹ مات و

 کيا ول ترفففوکں رم ےک یل اکے نی لطم ناپ ۱
 امدا ربت

 ۱ تل یو سن تن مت تنا تنا الا هلو هل

 ارد سی را یا فاطع یزدی و اے
 زر کرک

 3ت یا کر و کے از

ا لت کوز 8 اشا ےک وہ ی تہب اب کت رش
 ۱ کمار رش اسکا 

 رکون تاپ تن یر اج الب حدودو اکا پ آتا ذور یر کبک کڈ اہ ی تیا روا

 یھبے ںی کا یاری یکن شے فر مر

 شرت اے نایب تشو یوو ایز 5
 تافو کر گپ درک یقه

 یگ ایا اروم جامع ا ٠
۱ 

 چک 1
 ۱ نیو سک ۱

 بک زر ةروس عوضوسم

 ٠ نو ےگ سہرا ۱

ات قا هروتلا : :ہیمست جوا تک
 تصالعر لب ئل ا اے لے فرح 

 کپ اوت ضرب اناکس ا ۱

ETE 5تر یزو رف طر حس  | 

۱
 

۱ ۱ ۱ 

 بست ر وا را



 رےہ بنت یون 9
 ` نر کیی کد تداہش ایکس تست سیا ایگای درا رت تک ایج نرس یم ارد 2 010037 دن ا راش اک ورام هو ی

 2 آمل اروا ترس ایک ما قا قیاس سیا ال ء رم روا لٹ اج 1 او تا ۹ ۱
ek: ۱وبا ہن و مار یک بلا یک نامل دۇ و تره شم( لا اا اکی الد چت قرط کت اقا وے مالسلا مت 9 ۱ 5 ۲ تیا نود باذعے کک یر م جرو ا  

 رو ٠ یرحشزفآرو تراحقاو ر ٹچ ےک خط لنوو ہو ا هم ان ضلع ا ۲
 2 ۷ نایت ای وربت نی اس E Ê سا 5 ۱

 ےگ : ۳

r 

 ےن ۰

۳ 

 ےہ ۲ -

 7 و تر 7 چر
 0ت. نیر کم ےک نر نم اے رب تیا 2

 اگ رم رپ ےن لتا ناک )لایکی دا تاشتا
 ا مم ا ےک ماکت فال اکو وا من ۱

 ۳ : 7 پا هر ےک رب اک انی قمنا 7٠
 : 7 سر باپ ماما ات نایک اوز ۶ ےل ں و راہب ں رر طس ےل سا نا 7
 ۰ دیار رو ےر کیم جر شما نایب سن ترم را اوہ وما 34 7

i٠ ۳ روا قرات اتم ٹو اع ا کن اکا یر کد قاد بیج کا کیمز ایکن  
 1 ۰ ورق زی امنروا ید ہے ار لا وے اکا کیا اعم 5
 ات 5 تورو کالا ان ےک توان ۶1 وے وات رکا بک یا ایک یی 12 ۳
 را او رار ی کے نگہ واک نا ورا ها اترا ال ےن ۳ ۳
 ۱ سکی قدامت یڑب او یر کیا نا ےن! یش ناک 5 3 ُ ۲
 تو تام ےب شک اب لخ وقتی ا انار کب ٰ



 و ت ۴

 ۱ فرط یک لا و بم رو وہ تی سا ھا ار تقو وصل ےس
 ٠ ۶ ا رازوو سی رب کش مستر ری ۱

 شام دیک ای رب وک «باع
 ۱ ست "3 رز 7 اوس اے مور وا هر 7 تا ولا تب نر

 _ وافر کال رائے ٰ

 ۱ ھتاسےک تاب تی لو کرح ون یش لوکلر ISIS ا
 ۱ افت 1 یھ ۲ شیت تم ها بشن 1 رواج اما اف اشا

 ۰ یر ٹواس یا صلاخ لر
 ڈاکو گے رٹ نور کا لا کان ۱

 ے وہ ےک ر در زر ےک سانگ دا ی لیکس ا: ےک تدایع کی

 ےک رای کک ایر شےک سا ےن نوت2 ےک تاک صل اخ نوک اپ ایام ۱

 -7 و ےک ملا ہمہ ںیہ ترک 2 ن افرع تراک نام 27 ںی کر وا ںیہ ۱

INÊ Iç r NEBU رقم - ۰ Ci: 

 _ںژ فور ۳۹ ۱۵ردات ار ۸۳تا ع۵
 _ۃراملا لانا ا :5ر وسا عوضوم

 ۱ 7 دوو رک گن 1 28 رز ے ایگ اکل امتار مز قلی مور ۳ 1ے مروی ۱ هستن جو

 ایاج ےن درگ درگ رط کمتر انکا یاب شعر یر ےک روس سالک ایج + ےھت قو رد یو

 رمز ان ایک روس | ےک تم زر ولی 2م ای اے ام اج ےن وو رگروو درک رط کت نج کن مروا گے اہ

 ۔ایگا کد رم

 ہدای لیہ ہر یک جت قلع چے سلسله ید زر و وام طبر ےس ة ن رؤس کئ اےس

 کک رض یی رش کلا« اجو حرم گن رص ےک لا برج و اکا تایجتا کر حر چ لن ےک ریح وت نام

 ے دال ےس ماتتا لا لاتر لام تا کن یر قرداازسردا حر دق کد یح آخ کت ھام ےس سا ل البا ۱
 -ع_طاترا نایمرد ےک ںولروہ لود یہ



 کک کا ورع لاتی یت ۸سس 7

 یک ا ز ےک رض ییا یم اد فانا
 ۱ مچ اه ار ۱ ۱ یش یار قلم یو ابر

 سانت کتا مینو کاج اب دانی ٹیپ ےک لامروجوار اہ ار اہ ترم یخ کیا ا
 کک ید لار تک هو مے 5

 ۱ رس یار یا ےہ بیا ا لا ۱

 سر نزتار نج ر ان ا ۳۳99 رتی ۱

 7 E TREE واو انہ زرا ڑگت داعی تب کم تروا ۱ ۰ 1

i7 ۱ ۱ ! ںیہن گرہ ؟سہ ےک وہ ربارب لا ھوا بای ایک الجارزوم تا یس  

 و ہی یار ےک ر کت والت کت آلا ورک نبا نی رنج یو جوک ۱ ۱

 1 ً تب تو ےک تار هو تا [ حاولا ف و ءاتت س ہر ناثع ترضحح ول ف صو ۱

 تقوا رو هتک ایک آر ق یب یکن آرقش ساروا ہہ چر تڑپ
 1 ۱ موہ ۱ ` سس ے ے درکح ن آر ترم تار یم کیا 1 ۳

 رج دا ی یو تما نرش علیکم را
 2 جل ےک ملنا اتش اک سج سٹ ہہ کایامف س ۲ار یی آآ .

 ر کولوچ ناک ےس ار چے روف نت وہ تنش. قرط کب ر نیا ڈو ء ابد لوک ۲

 ۲ دیو شش یس 2 سے دا کیا 7
 خو ےہ ی مے جے" مج یی جچجچےےج سس سس وہ و وج ی سا ات ي ڪپ



 ات من

 ہت شا ۱

 ےس و RTS ٰلاق لا سم ۳۹ر منت ٌآ

 ۱ یے م الغ کیلے شی نا ےہ گل ومالقود لاهوزوا ےس رفت و ۱

 تان انشا سی ےن راب ےک ماگ وا آز ناپ ناو( ںی تم ۱
 ین کا فک الق ےرسود لب هر یھب “یزتض ارض lel تہ

 ٰ یم ؟ے ن ۶ لایک تلاع یکں ومالق ںوفود نا یکے برف یب پے اقتآ

 ہى اک کں ونا انکا یک یخ ہر وب فیت مال الہپ ہکے تا
 ۱ العا ارور ےگ ںوہ پک لاھکردوا تالاب کسا 10 ات اعسراسهو را «ل وای

 با« تساف روا کتا یھ کیا کی اک یو سٹ مار ا فسا مالغد جواب ۱

 کا کا قفل یترسودردا ےہ کد ئل کرش لا یکم الف لیپ ہکے ک
 لاق: ا 7 ؟ںیہ ےک وہ یارب ںونود ےس ا ہرے کر موم سل ا ےن او ےنرکگدلنب

 ےک تولد کپ روا انار ارت ا ار ف متی گا ی تاک
 یا ےک وہ لک اسم موہ روا کرشم ںیرطس نج نایل) ےہ اناج رم گوگل ورم

 توم ری کے دا کو لاک کت وم یک لی پآروا توم ایکن ا حر ۱ ۱

 ها پل قم گرم لک فتاحی سج یت دم قہ

 لذت اک سب یو یک نو سا

 وجوه



 ۱ اک ا نمف” ا ۱
 . | رمزلا ۃروس اج اج اہک “ملظا نمف سر رسا ای 1 هللا ىلع
 ا e ولا رور عب ےک لاس ےہ اتوہ ورش کس |
 ۱ اس مح ۂدجنس ۳

  Feعن ما سا 027 ی 2
 مت ۱ آے »چنان تاع

  ۰اکو ےک تا ن سو نیر ت هر

 ٣٣۔٣۷۷۵ ۳۳۰۳ ۳ی تا بب ١

 ندا قرار 1
  1تآ ۲:۵۲ ۱۱۰۵ :۱۳ ۰

  ۱یر چ نیز کاج سا گڑ ریا ۳

NLM 

  ۱تدوم ید ورم یارو ایک

5 Ty ےے۰۴ ے7 تیرے نیکی د ۔ےایگا یک 

 نب راے ع ن تار نیل 5 7



 ۱ +01 دشا مایا رت
 ےیل رک سر ےل ےس نارا

 1۸۷ت

iUبر رب ےک ارت نشان  

7 7 

 مارکت سما () رانا ےس نآرق نشا یم ہر
(DZ E THON1 تیا )۱ ٢۲تا ٣٣۰۳_)۶ 

 بت نک( ازا ےیل نر نا هرب ع 2
 ۵ (۲) ۳ TDA تپ ا

 تربت سش زن ےل ےک نوار

 و ٠٤+۵۲تی آے

 تام ما اے لات ارج نر رک “ںیم مر مور.
 ۸۷٥ے ء۱۴۹۴! TZ ید وار یے دس 7

 . تربت یک ےل نر ٠
 ۰ تی 3 ۲

 ` AL 7۳0 کلا اپرا ال کد 07 ہرا وک

 نس وا ن آرا یلا تود س “ارب لرے ةدجسلا مح رو ۳5 ۱

 ۱ ٦٦٦ت ےک _ےر وصح وتلا لا توو آرت

 ۔ے ری وت توکد آر تکو رووا ن آر لا یلا توکد لہ رم نوکر
 |ےء۱۵تِسا ۱۳۹)۳(7 تب ۱ 7 (۱) هی ر ہشام ابو( ۲)ا اپ ) )رنک ا

 ءےریح اٹ گد ل آر تودو تروا نر لا تو سم ری وکر

 ۱ ۵۰۲۳۶۲۰۱۹ تی آے نک ر_ توم ادب ار کز ےہ

 ترد قورت نر لا توثد ںی شر



 ۰ س١٣ 7٣ ٣۷ سس دی رم

 جت تودو وفروا نر لا تو شی هرب ولر

 0 .FNL ٣٣تا د سس

 مہم

 1 اه اوب تب سلاو ےل ذا ٹوھجر ا ۱
 ۱ بیجار او ون ےس ٹکر رھپ

 تاک کل ور! ایک! ےم الش یھبے سا هو و ےئاج تب تسا تاب لوک ۱ ۱

 ِ یب بس هو ید یس ناس تہلا ؟ے لود
 ۱ گے یت وم

 ڈے 9 5

 ٠ یکی ریتم ریخت ے ایدرارق “نوقت وکیل ولاو ےک س تلاسر
 ۱ ےل 3 ا وس Om 1ر ق شب اطم ےک تیاور کیا
 ۱ ک بش رضا ترے او

+, 

 7 لرے ایر کو 5۹

 ۱۳۳ رو 5

 ماا کلا« ےس رک ودوجم خوار رب سنا تام

 .قارفاتسروا یل چ بم ے ا یم ب اوج ےک یا سا ےن ریا ءاگوہ سیا ھما
 7 تارا نا یت ؟نیہکیئاکے کم زی اش ایک :ایامرف ےس ےک

 ۱ اس مس سس ت دیرپا ۱ ۱ ۱

 ت دھدبوضسے_ سو مے وہ جو  _ر ےس پلس سس سش ہہ ےس س8س س ا ج )



OTIC emt. 

 راد کت تو شی اقم ےک سا اج اکو کرک توکو یر یک یھب ۱

 ۱ لا مارا« اڈہ کت نوک یر رول وڈاپپ دوا اد نوکیا. ۱

 لم نار یم اط ایک یقبا دلا ایا اگے ہ ان هرنز اینو یا کب جو عرب 3

 7 ناکہ ایام ین کل ےک آ ارو ےس نکے تان یکن ار یخ ال ۱
 وے ا اب ےل ماقتاوو بجا ےس کت .....؟ے لاو ےئل ماقا تورز ِ ۱

 یو کر ھک شاد یاد اک اچ اپ ٹ ما ک عرش ۱

 ین ناب سیم ق کال ور

 نان روا شکر نو کن درادنان ۷ 0ک

 روا ےاتل رک ی نم تروص کت وم یکن ا کور گل ورادناج اھت شاک ےہ

 ہذ ےس سجے ات ےس ر غراعش کیک وا ےس اتل رک ست تروص یر یت ۱

 ےک رک باد ور یکن دق ھوا ںی کد باوخاب حب شور کم دلع ےل ۱
 ےس سس چنان اپآتتماک کیک بج لا ۔ے ات رک اڑی ۱

 ۱ ۱ اب تستر باد سیم نب
 نیم سر زیرا تست ۱

 اکں وزچ بس ےس د وجوم لی نایمرد ےک نر وج روا ناب و نیم نوک ور راک ۲ٌ

 ےئل ےک اور ادوخ کی وہ ہہ تلاع کن ا ند ےک تصایق و ےاجہایدانہ کک
 روا( کے اج ایکن ل وت فرط یکن اینچ رکا ےک سیلاڈرکن اب قوجچپ بس
 ۱ اش ناک کن اکڑ ہقباسےس تالا ےب ہا سی نر تما ۱

 ۱ ا ماع تود کب تے فرط کشا

 "ےس ےوپ رکے کد لان ایا ل ہن ٣۵ق تی

e ۱ناب لب یا ےس تسر یا ےگ وہ دزرم ےس مت  
 یی. اس را پا کشک اج لب ے اد



 شد نا ضمن تین آرت

 : ۲ یر کھایا ےک کہف اہک

 71 آ تو ی وک بنا لار رج
 تہ شو شیوہ 5۹

 را او لوم ےب دادناج روا نانا منت له 62 اج مپ
 ۲ یو زا وی پ ےک سی "اهرم بس یم اع ےک یوم

 وہ وم ےہ لر یکن ا ےگ للو ےک رم ےس ےل گولوج ز اگ ے اھم داپ

 7 روا مال مہ ر ری اا نار چ ےب راھ ۔ 238
 ےگ ںوہوعز ینا یک شرف اج ےن اھٹاوکی شرع لام ےک تایاور

 ںیم ئے بش دہر رس ںیہ و ےہ

 رس ےک لوک رخ پس اوس ےک لا تقوا یکے آور ڈیلی از
 ۱ اعتلای اگر کی یم تلاح نتاضر انس ملت کی لا

 ۱ اس اچ ماکو روصو راپودوک شا رساروا ےک ںی رہ نزا ں وتش رقم

 5 و لار روا سو ےرٹھکل کب ےن ںوریقرک آں یم لوم بس بنایا

 ۱ ۱ ad ار د رب نیز یہ ات دار ےک تسر فرط ںوراحرگوہ نان

 کک ٠ےک یارب امنا اک سروا گے اج وہ نشر ےس روفےک بر سا زر

 کی اک ب سوا نور شرف مارک ایا بسا اج ایدوکر اس

 1 الا را کے اہ ایک ل صف لی

 “ےس لک فرط یر لف مے ںورفاک

 |۱۳ وعل "اج ےک اپ فر طی مو گرد ہو رک وفا ۱

 عت رووا نزوو ےک اح و لوے زاورد ےک یا وت ںی سا

 نر اتے شکیب زن« راہ ایک لکه وہ ےس رک ماس

 انک سک مع اما کاک وس



 . ے٢ <ر زا جت .. سمت قم مشتی مش ۱
 ا بو 0 .۹ِب«َ

 ۱ ارگ شیٹ دم ۳

 ۱ لار س_زاورد ےک تنجاکن ایا یگ
 قر 5 ۳ ال او ےئ ر ڈے _شاروا یس

 : سفوف اب "کوک واورد ونگ ین پک نج پج گلو
 ۱ سنج سا وہ ںیم ےرم م “یم مل ۶ تی وہ الان ۱
 ٠ے. شپ ر ےک سیہکر وہ لر ںیم تج ہو اوہ لقاد ے کشی ںی

 ۱ ںیہ شاک دم کک اک نمر راں دایک دوا ےس مج ےن ایک ۱

 ۱ ے اروا ےک لوہے دنآبہقلعد رکدراےک لر خس حش ےک شا تنو سیا بردی 5
 اد اگے اج اید رکنا کلی لود اتے ںوہ ےترکر سچا ای یاب بر

 “۳ راگ پام قد یس یش یا کا 5

 5 ںی فور رک ای اب q۹ لب -  -_ے و ۹ 4 29 ۳ ا اا ںیہ وچ دا ان لکل ) تک ج ورح سض یا اخس د دا چت زوج دم ا رر و دز A mn FE ها ا واال ری" ید

 ںی رگ ا ۱ ۱
٦ 

 روا لوک یار خرج طلایاب ال ین آرت لر کت بو تحاصفاک 5 ناف نا | و« روس مح * ںیجزوس تام کک اتا روس ےس لا :ہیمست هجا .
 یک یھی گز هما تام بل رف رفاغ' ا 0 تافص یک اد سش تایآ اتا روس گچ تاک رام انا مرا رویای سارا سا یو و 5۹ ۱ رک بےک نیم دزم شام ایدام ین وردا کک تام ےس و یوم تره اھت ایآےل نا راس نر ےک نور وج سنو یک تاقد مطالب



 و رر ۱

 ۳ سو ترت لاکر وا «بک ا ےک بازع ٹر ڈا لا لوق او ۱

 تب )کز تن انا دوجے اک کلات سا قو اون نال ںیہ
 ۳ سوم ےس پور ۱

 ۲ 02 ا ای ریت تھ ۱
 فجر یض غڑاپ زواای رد ءنامسآو ن ز۔ ٤ے اہ ڈان بس کام اکو

 ر اتا یک مرکب نگر یھ شرع نیما ارزی ای وہ ۰

 ا اے اےک رک نوع نیکی طي زر رح 5

 کت موم اف یا لی ار زن انچ کاج یک می ییا فی اھت شا! ۱
 1 ن یک تہ اشناپ عز 0 ويلا کما نمل ۲ او اف لات شاب 7

 پا یھت وخ بج اگوہ نود باوج یک یخ یا پہ 7

 5 ںی سس یس قا جاراي هل جج ید او اکو ۲
 تك

2 
 ۴٣ بہ

 ك تہی
۰ 

۱ 
 3 ھ

 ۰ ی نارامع تاراش ت ا

 mmm اس سس ےس n تہ حجر E ا. دسج کک دس چ اک EF ائ اد دت اد ھے ید تب سم تی مس عت سد داف بس خب هد سس جر تاپ

1 

 ۳ ےل

 TT ا

 ا تی 5 رویم جج ا ٠
DD 

 ۱ فلش ترآ اک اوج اےک راغل نو ےک ام روس انہ د رکو امرا لروح( ر چ _

 عن ایر نما بازم ےس الج نیر تاچ قبیل دو نو.

وو سیر Se افروز یوم کیا نکے انا اتوا ۱ ٌٰ
 

 7 . ا ۱ تی اظ ات رخ ورش ۲ ۱



 هاب کش برتر یل یوم ےن بس نا ق ایک کاپ هر نوراقروا
 عمق کہ یل یوم یکی راج مگر باب کیا ےن نوگرفردا اید دارد
 س رعب کا س اچ ید خر ہدنز شرو یکن ا دوا ء٤ناج اید رگ لول ورم

 ری

 ےک ءا دا اهر مم یلایخ روا کیا وکن وکرفہدالع ےک یاں آم اکے راج
 ٰ رڈ ےک کریک کر سا ےن الب کس دا دکل ایکس ںیوڑونپی ا

 _ اکے ایچ داسف ںیم کیم روا اگے زا وکن ید ےن راہ وابد ہرن ےہ را کج س

 ۳2 کلا مم وی نوکرف نارود یا-لوم اک آس یش ہا یرشاتسرگم ےک تما ۱
 - بطاقے نوکرفروااوہارڑٹھکاھت کر ین امیا ےن یک اھترادنامیا تقی روج
 ےراہقج روا« نا بار هات ےہاترکل وک ھا لم اوت یک تک کوہ

 تر )و و رگ اگر دی سایر یک اناقن ےس فرط کب رے راہ ا ۱
(HEرا رپ ایس هوا وا کس کا رو اکل اچ نو  

 2 مو... اید یک یاب وک ور وا لوری ی لا نوک -اک ےس آب اذع
 کر مہ ےس فرط یک لا گا یم لاح لا ےہ تہباشداب کدام گل ت
 e ےگ ےۓ کری راب نوک نکات فآ

 رکی زرو مے ریس ںیمراہرد ےرھگ ےن نوکرفا لآ نم رخل
 رکوم بط افتر ناپ زو تیم اور راد یک یشن کرا قاسم ےک تل ۱

 س رگ جنب ورکر ایت لا و دعب تہب کیا ےل ےر کک هک
 بسا یوم کوک لو+ اتر ایج ات دوکب د ےک کور کام سیب نونا

 یکن ور ف ےن نوگرٹ لآ ل لو تک یھب نوت ںیم ےاروا لا ۱
 ؟ تو و ودلج بان ات ی نور رک نوکر فن یک کام سام
 رک ج ربا یکم راقد رک تیس دارفا از ےک م آگ وک کرک ای
 ےن ا تیس نی لآ روا م تک ناوی ی

TE a 



 < یاضدمروستیفنآر قلا میپرفت

 تو با ۳ کدے تاچ و ےک مد یکن وکرف

 5 7 8ك ا ا :تویشاکب اف ےک ر یقو خرزرپ

 ۱ فک ںیہ و ر ریقروا رر ےس ۵رتی

 ۱ 2 ام عکس لی اشا یر ا تا با هک اد

 ۱ لق باف یخ اولاد نوگرف کے سا رف و مک اق تم اق دن ن

 ۱ 1 اروا کو ند ےک تا وو ےس ارگ اکو هرواکل بازل SIE 7۶ص(

 ۴ ےی چشم بافی اپ راایک لڑ اش یک ہک سب “ےک ےس

 ۱ ےگ اروا گن

 ۸ تبسم وم اد ر

 RENEE تا
 و ی و و دس ےک ۱

 اگ انکی O رر دا یی 3"

 دب وک اگ رم جسکو ےس سکس اس اس وم اسب ےس EEE بل سا ارد ده

 7 یوم ایم وہ با

 ا :ۃروسن عوصوم ۱
 ۱ تک

df ۴۱ توالت دک ف اج کیا ادواے جلو هجا فور روس رج : : یاس مبین  

 7 باور رو ری مخ مان اک ا تا وطب ےیل ساےس ای آ

a فر ۃروسرواے_ یر ےن ومخمپ تل سا :طدد دز سما 5 روسن دتسن امےس
 

 ۱ 7٦ ںی چ س اتوار م ۳ لی ناتو 1



 ۓت ام ہش روا ےس نر یر کوت نج وکلا نا ہیر ار

 ۱  ح_لاروحباذع یریاوآل لاو ۱

 تاباوج ےک ناروا تاضارتعا ےک نر 2
 : سی ئی ےک لق ل وت مے کلر

 او و یر ا ۱ 7 ۱

 كن آش
oوب ےرہب لاک دا ےس مالک کس طب آ  

 ۔ ںی روج مے سا ںیہ لا مے دپ نایمرد ےک تپ ب ا @
 یروا یروب کت رک آق تایآ سیم نا ہیکل ےارف لیتا حس

 تلف نارپ روس ۸000 EA ےن نوار ۳7 ھو ۸تحالص ہہ
 گیرم تامی روا

 نا واک کر کن آر
 یہ سی ےک اہک یب نا 1ل ول ر بج روا ْ
 ا ةصس اج 7 کب روتے ج کی کت کنی فلوت اعا

 ای, ےنرکل فو روشرداراپ یت ےن ںوروھچیٹ هک لا ےت
 گول کار دمصقم۔ ںیدرکں ور شانلاک ںی زند 1یک حر ط حر طر وا اتا لایلاتروا
 نارج انچ ۔ےررا می ہیلخار ات ہلا نر زا ےس ےنال نامی مکا رکا نگ نار ش
 یہ کادر ریو کی از کان ددد اراک اکت کرم ن ایک گول

 یر جت خ لکت یی ۶ب اکا 7
 ۔ے ںایاکب اش یک نیلی جو دم

 رٹ بلو ریس ےہ ہا برا ہا ۳ وانت ام رفداش ا



 ۱ 2 رز TNE چت ہوس

 ۱ ے یر کنج نا ےل ے اھت اھک داور ڈ تملک بعدا اروا

 ٠ زوال تسوو ےک ترآ آر وا قد ے دا - اھت ایگ ایک دعو ےس ماکل مہ

 5 تا اب چرخ ما ارتش رم بایت

 "0ت ۰ ۱ چ ار لا ےل ےن راہ بر مر

 ۱ طس تر یے ۱

 : تارا تلفی ہد تز فر یک ید ےک للاےس ۴۳٣ت ی آ ۱ ۱

 قوم یک مت ولت ہدایز ےس ےناد ےنالب فرط کنارہ ککایامرف ےہ نایباک
 ۱ سدان ےہ رکو او رک ہا ترتر وا ترص ڈک هرس نشا ما ترقح ؟ےہ

 کیا یھت )چول زا ںیم ےراب ےک ںوڑو مہ یدک کور

 ۱ نت یک وہ ل زانم نایز فر تک ن آر
 "خوم سارے اد پالک قیمت یا بج نانا

 ۰ قی سیم ےراپ ےک ریجم نآر یک رے ارام یروشناو یارو انا
 اک ا ے روہ لزان سیم یر ع ن آرت ارا کے ےک کرلو میچ قہر قوم ۰

 رکن تہ اط اکا کاک ات ےک ان یھب یم ناب کا حی ۱

 ۱ _ے کمک نیز یھب یو یھیدوجواب ےک سا اج سا ی وک ۲

 5 لزان نی ناب ی گه کس ای لس ترکی دارا سم برج

 ۰ فاص لیتی کن آر قی اکا تو٢ شاز تای رپ ںونابز یک ںوگول یب ار وت ےت رک
 5 بج ؟ اب لزان ایش ناز کد کی ۲ رشت کس لزا ںویکت اص

 ۰ SS !وریفوورفو ؟ےہ ںویک ن آرت 1ے ل ع لپ ل وسر

 ۳ ۱ رو مار ےل لو ناھا نقی کے یہدامرف پآ ریٹ ےا ۱ 5

 چت دمی راک نا تا ںی اھا گلو وا انشعاب



 ناشر رود یف نارقلا موت >

 ۱ ےک ںیہ جنس زاو لا ںی ےہ را اپ ےس زود یی و گوایی روا رو 2

 ۱ ۱ ۔ںیہرصاق ےس ۱

 ترضحح لپ ےس پآ ےس مت لوہ ہت کک لو پآ ! رکے

 ےس فرط کہ دار گا. ایگ یک اتخا یک شم یا ی یو باک کرک بت یو

 ےل ا کولر _ امو ین شش اتو سیف اکں وگول نا وت اتوہ اکہ ہہ ہت ررقنم تو کیا

 سج سیب تاب گر یوا فاص اید ےل شنی شا اوج ںی ل ںیم کی

 روا کے تا یو فے رکی ارب وج روا اترکے لیپ یہا ےہ ترکی الم

 ۱ کم بلددج پا براککپ آرا

 هوم



 ˆ دریهیلا (۳۵)هراپ
 تداسع وکر ۂسبفالخ

  TEYةعاسلا ملعدری هيلا” ۳ ۱

 1ب 77 ےک هدجس مح جو ابد ري هيلا ”* ےس ترس نم

 رخ ۰ ی روش روس حل کل ا۔ے اتو رور  Eحروروا نا

 ملاش شابک هب هیناجلا ۱

 سر متن نر لا تو رک ہدجس محتروس

 ۳۸,۳2 ےک لی -نایاکتولادعباب رک تن سش یدح تی ن آر
 ملل می ینا یو کپ ب آکا یگ ایام رف ںیمار سب وک ےک رولا روس

 e ےک ۲ رنک یاب تک ویران اش نم ارپ ل ےس یو یکن یی اس

 مایا و لپ پآ آ ( یو ناوک ) نآرثلا لا تولد شی ا
 ء٦ ۱ ` -۵٦ء۱۳تس ےک و۔ے یس کسر سم

 5 ۲۳:۲ تب اکو دنا آرت یا توگو سیم مت ور

 ۱ وب ابتک ںولاو ےک ل وایت ی لا کا ار رک
 ۱ است را سسر نام ۱6

 5 ۱ 2۳۹۳۳۹۰۳۵ تی ےک دے نااکہریتک اصوا

 ۵۲: ۵ا تی مج د۔ئ ۱ آرا ا تو سی هرم
 ت 7

1 



 ے جد یگ سار عا ےھت کا رف ا رخ ور ےک فا روس تہ
 ک0۵ تب کد ۔اکسساح ںی اھٹا ےس ناز نآ ر

 ا کد _نآرقلا لا تو ارب ںوکر ۱

 ` ٣ا آے ر _نلآرقلا لا تولز سیم سوکر ..
 5 م۴( ۷۳۰۳۷۴ تیک وز 1 لا لا تود ںی سم ست ں ور ۱

 ۳2۰۳۱ تب اے - د_نار قلا لا تگ ے تلا مای 5 بلد مر وکر

 لنا میلی ممرکن آر باج کش کیا ےک کمر انک ارب ور

 ہک اہک کر انکو ن آں نآر رت کذ کم الا لع یس ب ج حس ۱
 شا ںیہ ےک اھ ارب کل وروج تر اج روا ںیہ ےک زعایدو ےک کا
 ۱ _۵ے تب 7 دے باوجاک

 ۸۰4۹۰۱۸ تی آے و نارتلا لا توگو ضرب ام 7

 شرعا ےس لا اشنا ما رکن جی ارب ور ےک نام دلا رو 7 ۱
 ۳۳:۱2 تب 7 و۔ےس نایک وہ الف سی باغ یونی اکن ورق تعا

 9 موت ےس اکیا ما ها مایہ یک ت مر اور ` ۱

 ا کو یا

 کر با ےل ےک سا 4 اے یا اکا خم ں ور

 ٰ ۳۳:۳۳ تا -نالعااک

 تللز ےس رثلا بانک عات کت ار یبا مم خو الار
 تم تیک د۔ے زا

 ی ی آے یوکب آ ( نآر ب ذب ) تیر شوجاامرف اربا
 ۱۸ تبع د۔ںی رک اطال اک ت اہ اخ کر انک ال رک ابا

 ایوب لس لس ر طف ے دلا بام ےہ سی
 با تم 1 ۔ےس



 Cs 2 نشدم روش ین نآرقلا میو ۱

 تند تما قے او رو به تیا رفع
 Ta ا E مک لث ںیم نفسم هرکس یا

 ا

 - ںیہ یوا
 4 یر ہی وھج ۱

 ۱ راس _موا ی ترا تقی کب سه سم ٹیپ ےک ہدام یل وج وا ںی ٰ

 اب ا کش ر مدد سرا نٹ دے تا لات

 یاب ےس توس آل کو کوب

 تشکر الاخروات شاخ یگ اسنا

 ۱ و کی

 ۱ سس مروا ابو رود ینگ بج۔ ےہ اتاجوہ لاسار داریم چک

 5 هل اقا یا سر جابه ےے دامب ہزماک ایر

 ے آے ق کل اخ ںی روا ارم ے اکے وہ ےک ل یخ الاد ےت رب شیپ کت حار

 “کک ںاہو ےل ے ریس وت ایگ کاتب اپ ےک بر ےس ںی روا یک ھصب 14
 ۱ قت اناوکت حارو تاودزوااترک یش سم ےراب ےک تم قدس کوہ یہی ور
 ۱ 4 ٦1اپ ے رام بم اس لاق یا کں ی تا لات چت

 5 ٠ مم ےس ۔یگہ مولعس تقیقت سی یھب

 لایت کلاردشت سو قافآ
 ال رفو دعوت اس ےک لورت نیا ےن اختیار ماخاےک عل روس

 ۱ یت اس ار ما کن اههکچ
 جست

 ںی پک یہ
r <r, ae a SE a TET - ےس چت سسٹم سس ۔_اس۔ ٣۔٣ سس 



 قرب بات اس نا کر ایگ ںی یحیی ات

 “ےس اروم ءافنلا اکہ رعد لا ےس لاوس وو وچ شگر وا یک ایه دعو ےب کد لا حس ۱

 میر کن جن ںیہ ےس رو ت اقاشکا ےیلا ےیا سیم ے راپ ےک انا روا تا ۱

 ,سرافاشگا از اره صا رخ ایکں یی کر وت یک نانا ےنامز

 ےک تای اکر وا نانا بج اتاج لو یوکے ہنامز کت ناقیقحروآ تادا
 اھت اوس ےن سای ہا 1ت ام فاش ات یک وا نش لوک یم ےراب ٠
 یک اگے اہ مومکدر کوا ےک شا رک ریپ روا ؟اگے اج کا مو

 یی زاو 7 کل ولاو ےس ر سیم قرش کی کوم قرن تاب بال یش لایخ هی

 یت س زاو 1 و جر مس ںی ن ق رش لا یی زا ںی

 کات ت قو کیا لیتر ےد ام یک اٹکو تاک روا شر وص یکن ا ںی 5

 ےن سہ جر 1ہ اھت اچ ناس ےک سا رک چ نم ی ت انت اکوکخ انا

 یکے یب ساروا ے م رک اسان کیا اکت انت اک و جرروسالاو ےن ظا لر کم وعم

 سر ےک لو اب ردروا لوررث< خلال ںیہ دوجوم ہدرب سم ج روس ناسوس ۱

 مکے ا ےن نلانا« لیکو ےسا ےن اچ ھج سی ٹپ ےک نازداایگ
 ھی تہب یم ے راپ ےک زوم ور ارما هک لاروا تایصوصتخ کل ا ءٹواتی ایکس نا
 ںیہ ےموہہ فلز ار کهن لا یھب ں یم ے راب ےک تای ین امنا ءایلر کم ولعم

 روا تا کک ول او تا دنا ی وجواپ کس لا ۱

 لار یت رت ینہ روا تتلو ؟ے ایکو م فقاو ےس ںوزارےراسےک نا ۱

 ,باتیتم یھب لک ران سا یک تو ملبے ی ۳ دح یخ لک

 ہى ےہ لر کت باش ہزجت یگادوکن آر تاب یک - قے د شیرین ےک نرخ

 2 رکن اس مال عام تر یال یکم السلازیلع کو ترنحج
 نانا « اوج ل زان ےل ےک رود یر واچ زہ یھ یا ےہ ہر ادا

 ووو _ گے اج کتب تقارن E تسس



 ۱ ےاب

 ٤ شاماشا

 E E ںیہ ور
 بک و تافم یا ہری میجر وفا می «یلع مْيِکَع زْبِرَع
 ۱ ۱ دنا ول وا - لإ ےس سولی فاتت ک تمظقکزوا تررق کو لالچ را اے

 ٠ یارو کلان نایب کیادنچ سل ناری ںی ماش ت اتم کی اھت ٠
 مورک کا یخ ہیک سیل" رک ایگ ام رفداشرا گی

۳ ۲ 

 7 ح زر لیا جے 07 ۰ روک رکے لب 3

 ا نارد مو سنا ۳ رح ما زره TTT رد 7
 ۱ ںی رو رس - ںیہ فورج۳۵۸ روا تامل ۹۹تایآ ۳

 وک ۱ ۱ ` ۰ نارا یا تر ق روس عوصوم ۱

 7 ۳ یر 0م هر ی -۰- انا گو کپ آس :یضوصخ ناوسع "

 دیک ٰ نشین وک
 کیا ۳ سیف ری روس ایہ ےک یم یر :ےیمست هجو

 ۱ 5 نوت اصلا مه یز وش مشرشآ " تق اے لاک ١ں کن ای تافص ۱

 " ارا ری رو “روس اک و روسلات حالم دلیل ال ج2. وہ ے ےس ے روھ یچ اب تالماعم

 ہی ا رم وس اکے طر اس ےک مد ۾ محوروس روش روم :طیو ےس ةروسس هحتسناسسا ۱

 "کک نکا( ۳ اجو تعب (۳) تلامسر (۳)گر رغ ل اطہار یح و (۱) ںیہ قارت ںیم ے رود کیا ن اضم -.
 روآل اب رد لامعا خار فکر وا لای نر لامعا نما امیا ل۱٣( ۵) تخ بب لطب یخ روا تمن یکایندللا `

 "۰ ۔ےہ بسا ارد وو وی بل را یم سرا انا ح ات ا اک لاس روس ٰ



 مال يک یورو میت اربا۔ےاہراجای کر ب ار3 یو ےس روا_ اھت ایک

 ٤ ںونید مات ت قیر ر لوصا ےک نیو یھ کی د میل کن ید یا یون وما یک
 ےس تہی رواہ یر زکر اوکاڑہ ریح و وحزوکں ولرم 9 ۳1 لیٹ حر لرزش رم

 ۱ ۱ یی جواب کلا ےک رشید هوا ےک یم و راو تیر

 تم ایچ تین کی دے را اےس یف تی پآ ارے ا :

 5 4 تاتو اب

 کا N وی میا چے
 ۱ ترت ےک لات کروم ال پآ "هه َءاَوهَ عیتت الو ترما | مک متر ۱

 تقی یاہنا کوچ رب توم سا ےک ہن ہحوت لا ب آف رطل تاشما کولر

 ۱ ولے رکا رولو لل اوخ یسک کور ریه خاک اپ تاب ےن سی ٰ

 022 مان ےن ایات پ ا نی فک لاکا ارگ ورکر رش رر لولا

 ۲ ا ماد لنس ید شو وان 5

 ` لیں تھر تر رگ ارگ 5

OST eنیر  

 کشا گلج _ ام ف اصنا نایمرد روا ےا ےک نو تک 5

 تشکل اب ےک لا ےئل ےک لا روا ےس لا فو کا ںہ ے ڑی ںی لا

 ںیم نک ا مے اترکت شک کت رخ آش نجف ےہ رایت باغ

 درب یک شاد ےسا مہ ے کت شاک کک اید وا ںی یہ 2

 _ اتوم لیپ ص تے اساں ترشآروا ںی

 ۱ لس کت روا تو تاب و ۱

 ےک و ابرار اکی ر ای یک میت

 تم اس تست ۳ - ی سس r ےس ۳ 0۳ ۳ ۳ 1 2 صد نف ولو وہ وت س ےہ



 هات شرت رفیق

 ییہ اا الا و مس لو تا هک

 ےن زا جا نوک ا مزا مکں یہ تاقللعت یہ ارت اف ےس ج تم تب یکءایرشا

 ۱ نا تاقوا اسب ہے اتوہ یکم اس ےک لورادرتش روا براق مماعمارام مت آوت

 ہن تام سای کر یمر کا | مکے ہر انباری یو« ےت کت اجت یش وم اک
 ۱ اور وہ ںیکے رکن م تاد دیت ات کریم ایت رکن شکل وی دار یم نام
 یتا وک ج وا ہر زاب ےس یاسر یاد مکس رک ایخ کد تبار ق( مک ۳
 یزطفروا و یا ایک ںوہر ترا ما اکراگرورپ ےس سی ہک داگداز آ
 دی ی اع نزا ترضخ یہ ےک تی 1( یھ )_ںوہ ناب ںیم یھب کتب
 ۔بلظماک“یبزُمْلا ىف َةَذَوَمنا لر ےن یاس نہ لوقن ںیم نیک ےس

 شا زایی وک بارق روا درک ہے ے رود کا نیم لب آ کے ایل

 رج تک وم کا نسل دار ی دزقر وا برق کد وا ےس رس

 ٠ یک وا ےن جج ےہ ود یت ئارز رکن و ےئاد ےنرکب یرقے ۱

 ۱ ۲ رکے دارم تزیینی لات “ فلا ىف هدوم” ےن امام شش
 رک واتا اتا نیم کا سن کس تشک یم ےک کل ۱

 7۲ تب رکن برق اردا تی لما کں کش یو و کت رتا ےک بہا

 جی رب جرو ےن ناروا ے نامی جر وا بجاود مزال تما یاش ق وقر واو

 ںرط سا یاب تی آن اک چ ئر تبع روضح یم تققت انک تبع

 2 ر ناش یا روض CES بتایاورروا لون اش ات رک

 - نخ ےہ مک ڈاو ۔اتوہ مولعم دکب ساتم ےک

 ۂررس مد سج
 ہ7

 ےہ رک مر رہ چہ و TE ےس
 5 مام کیا وک تاک وے یا تاک نج ایک کت داب تم ۱



۱ ۱ IEEE ne ٠ 

 یرکا فرا فرط یک تشیع ایف سار ای نوش لار وا تامل رج سی
 منتشر ےس ایکی راچ شاید تم یبا ےن اوج ے ۱

  ۱یس وک ام لیپ < دا ژڑ ےس عدالت نکی زن داورفکزروکن ور

 ےہ زبر ت ککے فتیصاح کت ود ءاتب دن تاک کروا ت رات رک

  ۰ںوہہو ویا ےک زور ےآ 19 ایتد ےہ اجود اضا سٹ ںیڑہد کر یا

 ںوتمایا ےن ںئازوا سینٹی ےس تایش یک وق یبا ات ںہ چاک ۲

 و تو ما کس تمودو اد شاپ کس کیر مت نورتبوک

 قاب تکو مکر اپ ےک سے لام ال سلامی نود: اب یب توق
 رورض ماکت اک یا چاک نواز ۱

 لزان لوگو ےس ے ارتا ھص انکا سو ج1 اے اروا ۔ے ناک ۔ ود ۱

 روا ے یف تقن یہ نوک ےک تکه راپ یکے هود سما

 ےب وک لات نا ےناو ےس اھا شا رتعا کپ میش ا کہا ہود نان یک نوک ۱
 ۔ںی8رصاف ےس

 بازو رجا ناق ےک ترخ 1
ETTئل ےس گو زدددنچ  

 رپ بسه دب ےس کا هد ےہ لاپ ےک ہللا سیم تغ آب الو جا وج روا ےہ
 -ںیھام فاش را تا صوص نچ یکن دق ےک با وو اےک ترآ ٰ

 ال ےک سو رک ال لار دوام رب @

 ےن رکی پ ےس ںوساکےک جے ردا نزول روا ںوہانگور یک 9 ۱

۳ 
 ۔ ںی ےیدرکف اعم ۓاجہ یک لم ماظتا ںیہ ےن آش صغ بج ©
 رکل وبق ل جالب روا ارج و نوچ الب سا موج ےہ فرط یک اھت پلا 9



 .a روت ابو ارج لم ا
 ٦- ر 0

 لر کت رز تروا تہاشای کشا

 لی سا چت لامپ

 - ۔ےاجوج ے اترکا رپ ہیٹ نیز روا لوس آچ_یااقماپ شا 7 یا رفداشرا
 ۰ زن لات دود روا چج هدووج اتم ےب ے اے روا ے اعد ںایڈیم ےہ اج ےے

 ۱ چاک کے ات اج جیب بوو له« اب ے اجے ےس ان داب

 7 رو دیا تار کرک نیک شم
RN,۱ تي سرم  

 - رسيو اوطنق ام خب نم تیغ لی یا وضو" ہک یاب فو کرت اکت مر
 لی گول ب جے خاس شاپ آے ما یو یم یزاگور ورک “مح وجس

 دہ یت ربا ی ںی یک یو سو یوکے مہ بارک ےک وم

 ۲ رک مود حرط یا قے ات در یھب تر پارک رب شراب شام ےک ییا ۱

 : . ناراگروپ کن ترحل یوکے یار 1ر ظنی واب وکس جم زی ۓ رام ےا جن 7 ےہ

 تاک راثب کا ا ریپ نابیا لبا ےن نت نارا سرب تر ریا

 ِِ گل نور هو رم یس

 ۱ نبق رسک ای
TT rدن و  

 ٤ ےس تي داود کر تچ یر اوکں واوا اپ ہک ایدامرفیب ےک رکن ایہ زاراکی تارک

 لا یراگرو ةا ا رم ال می ۳ نآ لبق نم متر اوُبْیِجتْسِا”

 اپا و اتری ارم رس وم درک

 اھ تے د.-. تم mm بحسہچج ۔۔چ ےہ عیش سس gear SE مست سا تست ناب ۳۳ سل سس بسا 9 سس یا



 و نه ای خاک پر ےس ایک ا اتپ طا زا ر ۱

 تقی لاسرروا کو
 نر قی کلاسرا قد کشد

 ے ےکر شب یکی “اخو ر هللا ةَمِلكُي نآ رشي ناک امو گا ارے وہ

 ۔_ اا ەد ترو اب یو ترروصب وا ای رکے مالک س للا ہو کے نا ۱

 ۱ کلا شرف روا دصاق اکشن هو روا اید ج فرط ایکن ار ص ا یئوک کے  تروص ۱

 یا فرط کپ آم توج یا قو سیم سدان مانی اکا دخ رک آے تامس ۱
 بانی کل تی وک پ آه ی ےس سان حساب راہ ایمر ف۔ ںی ےس ر رک! مک ٰ

 ےن مے فری اوم ای نیل ےہ ایک اک انا روا ےہ زی ۱

  کارفوکل وول روا “مْیقَتسُم طارص یلا قول کناّو" داران اپ پآ ٠
 نوتیمزروا لو من ٢ن یل علا برش ںی او ےنالب فرط کے ارے دیس
 ے رکن اپ وکن وم اچ اناج وار وما مات فرط کس ا ےہ کاک

e eن آر لارغا  ) 

 سہ 9 جو
 کے ایگ ا یکم ادوآت اب اراک کرک آر قیم ور شےک روس

 رم رے ارتتا لووت بی روا ے روس و۳۳ هتس اه کس بیت ہدوج ما مرگ آر قیم 4
 لز تو7۳۹۵ ر را تر ار روا تا ۸۹ر ےل روسی اے

 کا اش ےس نزن آر قی جو یک ارام : ةروس عوصوم

 تشی ژتسار ار شن ے فرز ساب 1ف ڑ اقا لٹ تب یر ۳۵ یک ۃ رہ سا : : هالا ےک 4

 ر روس سا ۔ے اتاپ اہک رخزوکے وہ ےس ربا یا ںیہ ےچکس فرخزوکن صل اک شیوا
 رت س کک رد نے تلودو ام یک ات درک کک او تقیقت یک دن y> ترلورو لام یونی ر سی غرور

 ( ر لگ ار یشام ) ایا ا رق
 ات س یو 046ج ےز



 یر ا ین اقا یو یک عا ےن اپ یک 7َ
 ۱ ےس رم یی ق نت یار رم ییا میک ہاکی درک ادراک نی ۱

 رہب کوے زوم ترکی کول ر ذ ےک نآآر لیک نازک

 اپ هاب کل ا ےہ اتوہرایپ ھج ےس قوا روا و قوق ی راج لاح
 تات کاکام ںیہ ےاہ ی ڑ وچ تر سکا لول اخرت یراہتیکے ۱

 او 2 ےک پرو شئر یداہت ان ےن اکو کر کلو رو ۱

 لای لیگ مت تالاع وج ےک لوم وتو اب لتر ایکس ین

 سس اف یار ال لاو تب سو بیا

 ۱ ےک نفع دہ رد فی 4 رر ا ا

 ے معادی دوا ےہ رکنا ےس لقب که رکی نکے ہ موتی 5

 نا ےس تاب کان بضغر دن یں لایک ارخ رف کے یک کت باخوکں ویب
 ۱ لاو ےرکادیب دوا قلاخ کچ رن اھت نی یر لئے نوک ناوج یک ۱

 ۳ ھب کر روا ںی یک شیر نوع یب ںیم چ یکم تا یخ ےس
 ۱ 5 سد ے رکل یاتساک السلا مہ اینا ےہ اہ و ےج وہ کول تسرب سش

 ۰ ےس. راو ا اربا سرح ئل ےک 8 لوسر ی سم

 ہک ےہ ابر اج ایک کذ تاو اکیلا مار رح تر تبسانمگ لا ۱

 سور کھ عن تسم فا
 چپ ےس روح هل لو دال ید یل i a e e e r EF f دام a زا زا تم یب n nh e ال اب E کلب ال دس عج ع سن د ah ہوس دم و ہ و YF سل ا تگ -گ استسق تگ کل -تئگ ٠ an تا ج عید هر هاب اکڑدک کک تک کک 52 اک

 - ۱ . )ی دز ادام تب .

 امی نی روح که ےس اپر وک سکس اکو وش روس اکف رش روس : طب 1و ےس ةروسا هقسیاس ا ۱

 " (۵) تلاسر تاتا (۳ )ان ووو ے اکا را ےک نیک شم (۳) کرش ابا (۴) دی ذ تاھشا )١( ںیہ 4

 ۰ یب یس مس هال رگ( ےک اپ ۲( ٩ ترل اسر تل ت ایش شپ اوج د

 ۱ قسم تی دیسآآ باس[ لا ای ترل دیس قت اک ےک فرخت روس ۱
 ج ااا شئر... ںیہ کک ا اس 7

r 



 ادب یک کس رد برس جہ تب لگ ۱

ی ےن لوہا رکن کن رز فرط یکی سش ایک ۱
 ۱ ذرات کت ح

 ۳1 ازاپ م هرجا

 ۱ ۱ ض رع اوتل کیا کبک شم ۱

 نر ق یہ ۷ ۳ دارا ےئوہ ےتا زر تعا ےک شم ۱
 : ای دا و یم ےب

 اف لم باوجا ےک وہ سیر لی لگن فو ماناکت اودد لام اپ کنم

 ۔ںیہ 2 اچ ان رک ےس فرم یقبا روا ںوھتاپ ےس اوکت لارو تو گپ ہک
 یو« لیک ک ام ےک یزور یٹپاد وف یگدن ذی اید ڈی ادا ماری لا ٰ

 سم سس ںیہ ےترکم یت یم نا یک می

 ےس

 رکا ا یوم تر رطح
 پا یبا یوم ترفحرکے ا راج ایکو رک اک ا یوم ترضحح ۱

 روا یکے اڑا قا اکن ایکٹ موت ےہ رکےن لات بج اس موق
 کل ور نا اس اپ جیل رذ ےک وداچ ت !رگوداپ ساک و ود یے یک

 هو برادر ام ول ےس بازعوہ ےہ رارڈ مقید ۶و ۶ ال الپ وک ب ر سام مرے ے و چود ۱

 سیم موتی نا یک لو یز یار یر ےورکل زان مت بازع

 اکر یم یر تم اھت ے ہار بم ضم کلم یم کو م اج من! موت کر یم ےاہک ل ید رکن العا ۱

 رم یک اج لب« یک جاق ےن سی ںایباداشو تاخاب ےب ءںیہ تیک
 ۱ لی اد گات اب یتا وج ملا زایعلا)ے لم زو ریت تیام ج یومنایلو#

 ہٹ لو تاراز لوک ارت ساکت سو تزعک نام اس لوک نا نوری رک

 ےس تی کیا یوم وا نوک حر طس نا رغب ق“ ں ابل کک ا



 تان اترکس خو کیے نر کرود

 مل می خیمہ ۱
 ۱ E ںیم

 ۳ کنار ےن م اکے ای ےس پ آے متین ںولوسر نا سی

 ۱ وی کیم رخ رک ؟ے نیووب ر وارا
 ۱ جاری

 سہی ژ اتا ملسا ےک ءایبن الا[ ةايح ا هب لدن

 ۱ _ےایگا "کل الو ساب تتافولادعحا ات الا تایحےس لا
 :ایامرف ںیم ۷ ۳رس کت آ «هدجسم ملاۃروسزین

 دان ْنَمةيرم یف نکتالق َباَتَکْلا یوم اینا قلو ..
 ۱ نم کک ںی ےی یاس تال ا یوم ےن مہ ید نشر" ۱

 7 ۱ هر

 ۱ نا تارک 9 رم IE تہب مے واتای
 بس مات سک نتایج رخ تقلب روا راب یئکی کروا ےس ےل ےس

 ا ( ا۲ تایح ماتم )چ اتا توا الا تاج ١

 ys ۰ ضر تعا کک شکر شرا لو اس

 سا کد * ےہ تہ مک ر ان یم وق ینا ھوا

 ٰ والت کرک تکاب کنارش سا ےک دنا کی ش ںیم ا دخ کا دق
 ت راک ےر رہے ڈالا پ آر وا ں دو حس یگ ا حت رضحت بج ہک ۱

 .ً ۱ ضلع نیت اج ںاہکد وج ےک کان کو الج 7ےک ںوہ نیا اکم وجم

 RE O ور یہ و ۳
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٠ ۱ ۰ 
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 فوخ ال دابع اسین”ایامرفرکذ نوناقےیروط او ےن مکر کن آی سا

 کت اتے صاخ ضحوا ےک ن آر قں یم تاب آکر ورش ےک ةر و کا

 ایل نح تار کراہم کیا ےن مج اکر ی آر تک ای یار راد روا ےہ نا 5

 ماند نا ای نآر تر دقلا دلیل کے ہم بلطم اک ا ایا رف لات سییررقلا ٠
 ۳٣۲کم ںاہی اب اتو لز اٹ ترورض بح ر زب اب امج ری روا ایگ ایک ل زا

 _ یورک اے نانا تر حر رولت یبا سانت لاس ۱

 )سس زنم اور نا درب توم ی ں وکر
 _ےج ےگ وہ التب سیم ق ےک لغ کل با ےس ہجو یگ اعد رپ له روض

 ۵۹ رر ٢ یم قروس کا ۔ےس رس ر ۱۳ سر اپتا ےک یل و بیت راے ةر دی مر کنل آری ار

lÎ۱ ۔ ںی فور ۹ ۵ روا تاگ ۳  

 را شکر ام ل یلر وا اوہ شکر ایم لیل لو زخاک ن بای« ن آر لالا تود : روسنا عوصوسم

 ۔ےگ وس ںی ترے باز علوم اروا تلز یواش دو ٤گ ورکں یا ناتا ن آم ارگ ےہ اتر لم مع

 لاروا اور بنی ناخد [نلاجد اتفل لُع تہ آں و سد یک روس سا : بیا هسک و

 -_اوہر رتن احد ک 5روسلا تمالعرولتل ےل یہ !ےرارمل اوقد اکر 9ر1 اک اے حر

 روا اھتاوہ ر تار رح تن و منا اک فرش لا” 'ۃ روم لپ ےس سا :طبر ےسا ةروس هقبناسس

 ۔ےسہ رپ او ب سات لی ںوتروس لوط وے ںا ٤ےک تایل اض یس ناکا رو ںا



 DTT IPRS اا ترش کک <
 می ۲کے ںوناج یا ءانو ی کوکو روا اھ اج آر ظن اس لاو
 ٌَ '“ ناخ دا مانکن اروا ی یو سیٹ دوس ارت یک یو یاس ےک ےنرھک

 "روا ںوم وقف لن یھب لیپ ہکں یہ ےتامرفداشرا اتت ہٹا ےس ایگ امر نو نم
 ٠ شرر مت ںی اں چ رکاب سیم ںوتغآیکم یت خوکن وه
 5 ژومچ تاناکم هکر وا لاک ےک «تافاب ے تہب ےک پا ۃد ءالاڈ رک رخ

 ٰ ےک شا کوچ ی اے نوٹ روا ایورگےناوج ےک لا مارا یب م ںی ےگ
 اندروکن اس ڈا کداب رپ کان تمرگر وا ک انددد ایکن ا ذات 2و راگشاکب ضحت
 و کل سیف تل ںیم تفرش ا بج ےن م اوہ ہم د صو روکش ز کاتدا

 شش تکوشو تاودروا تقاطو ت که تای انچ اکمل ئا ب ۳ و

 ۱ زور کس تاق کی رش یددایزے نام وک "3 تیمهای

 یوکے ن یک یم مت لاو یصوصت یک “ڈو La ںیہ

 ۱ را تو هم ہللا انذاعا )ور نو اوہ تي جو لب یکں اپ 5.

 ۱ : ۔ےہ پت" میم و

 . لاب اتنی ا

 ربا یکن اما مز ناس ںیم رک لپ کتیا روس ٰ
 ای صندل تل صبا سد لمس بم لس سل جج دوع و ہسح )ع دس لئ E E ا. جو یس بس ۔ ےک a kB تگ اگ کئ

 رم رس اجر ها کتبر جروس س و۳۵ لک کرک آ 772 ۳"

 ۱ ۳ ۲ _ ںیہ فو ٢۱۳ روا تارک ا ۳۶

 ۹ _نآرتلااات طظ :دروس عوضوم
 ۱ تو دگت م زر یر لا باک ں اھا : حعوضوم لیصتت

 ۱ رس ہجر یر آے. روس ا : هیت سج و

 ( رک ارتا ا او قد لہ ادب لت انا

 لو



 لاروا اناج یاس اک اپ ےس نا هری تل اک د تارءدوجو اک ت اناویتے رسو

 روا ںوتموم ں وچ بس نا اتالچ اکل اوت دوا انی درک رتول ن زہد ملر ےک

 ابا رف یفالو جو فرط یک و ںایناشنن کت ردن یک ات را ے ےک نور

 سم ا آیات اوج ے ےک راگوانگےلاو نج نا ور ےس یا

 مکس نایب تاناصا پا ےن یل ات لا لازارعب ۔ےہ اید رکی نس نا یفسرواے

 ےس راب ا رات ےن کا یم ان اواو ے رکو س را ےس ارے ر رمت گول

 - ںیہ ایان یم سیم سا ے ےک ںولاو ےن کر ور واب ےب جل ےک ۱

 لات کں وا رب وروا نوبفست

Ayلک یب کنز یک اند نیر اہ گن کن یہ تک ف  

 ملالاع ںیہ ےت دہ کالپ مک یکے رب ٹل اےک ےنام زر وا ںیہ لع روا ںیہ رم

 -ںیہ ےتاڑود تالایخ فو ۔ یکم لی کوکاکس ال ۱

 زار بس ےگ ںی شہ نادم اک گم
 ی لاتا تمولع یکن یش زروا ںوتا آی ایام فو اشرا لی غرور یرج ۲

 رپ مروا ےک لو# بارق تس ل اب ند ی ا یگو اب رہ تم اق نو تروا ے یک

 ابدرلدپ یکن اکل امعا ما ےک یا وک مار _ ےک و ھر ارپ کک نوت رم

 گول می وچ ؛ اکے دانت کیک یحتل یم ےراب ےراہچوج ے دشوار جی اک اج

 ۔ےھج ے اپ ے اوما ے ےک

 ( حس زل قلع تا تب )

 دوا ےک ںیم ٹو راسخ لپ لا سم تم ات ایما ال یم ےرا ےک ںوتساروا ںوقرف لب لا مات

 ۔ایایدا 2 ایی ماناک ةروسم مات یو مک طا اےک سم زر دل کس ںوثاڑےک فوت ےراب

 نداشت مسودرواراوم راس “دیح و ںیم نو د "+ الخ ةر لا طب در سن ۵ روس بيق اسما

 س ور رد یک اروا ےک ہصالقخر دار مر وطیلں فرخ اےک ہقیبئاس؟ روسروا ںیم 2 وہ کو ےس تبس نم 4 ۱

 بے ل ام بس ات یم سی لالرو لود کچ ےرکز اک ا لر آر تے یر



 هللا نما :باتکل 7 زیت مخ ل لب ےک ساوکےراپ ںیوسجچ ۰
 فاقحاۃرو ےہ < ات اجاب*مخ بت یو “ ييَحْلا رْیزَعْل
 ۱ رو تارخ روس چروک ةر وسر جا ےک 4 اے ام ور رے

 دل 9 شل ےدرایاک نت را تار ارب لیک

 راق کز پس نج گر ا فاضل

 9 ۱ ۷:۳ تم اےک دے نیم تند کیا یکایک اچ کن ای ستار ع اےک

 ۱ لو تا تن ان اک اب رعب را یش ر ںوکر
 ٦ ۰٢٢ت آو ا

 5 سان رام موقرکؤ سیما یت جور ۱
 ۱ ٠ت لو۳۳ آے کیک.( ںیہ ے وم ال یم بار تعا

 انچ ےس لا بازم تقو ےک بت نگ ضا اء ایامرف یم ہر ور

 ۱ _-۳۵۰۳۲ء۲۸۰۲ےدتیب 4 دے لق و س ہا تنس تلب بلا ےہ نت

 یہ سیمی
 < ۱۱۰۵۰۳:۳۲ (مالسا )تاب آ- ۱9۹۸۳

 ۹ تایآ ہر کس شور



 !2۱۵۰۱۴۱۲(مالسا) ۱

 ۱ (رفک )تای آ ےک و ۔ تاتو ار رکا مالا لئت ںیہ
 ۲۰(مالسا) ©

 ۳ (رئک) تایر او و ٹک ما لات یش ہر 2:
 ۔۳۵(مالسا)

 راز یہ (١)سُ یزارف لای شا لور س ار وکر LI قروس

 8 3 دتا یک افادروا یا تحط بضف نیر ش کن نٹ انمروا(٢) ۱

 تا و رکن و زج ام روا( )٣ نف( )س رسم کر

 ۲۱۱۸ تایآ ھر توالت شعار
 لوس نت (۳)-ماع نالعا اکی زار فر س یکم السا (0) سیم ۳م ور .

 مت هدحو کل یلع هایم اکل رمی رز یارک

 ١٣-۴٣ ۱۸ تار اشک دیر 5

 نو هنگ اتهام ریما( ا) شار رولر ےک تارا ة روس
 سم زکر م (۲۳) ۔ںوہ ےک تاقلعن ا ےک نوای ہد قا رود ےس کرم (۴)

 ےک السا گنا تی اج گر وا ءںوہ حر طط س حت اقلعت قت اس ےک ولادت ۱

 ۰:9 تی (۳)-۸۲ ۷ تی آ(۳)- ۵تا تی( )ےک و وہ

 تاک( کر ایا ترشاعم زرط سیم شی 1ایام رخ ںی ار ں یر
a۔ ااا تے آی د۔ےئاہ ش سد  ٰ 

 نت کروں مک ن آر گل رگ (۱) ایام رف سی کر ےک ق خروس

 ۱ «حت زار از اتعاب ارت اڑا لارو (۳)- تیر رد کیش سیم تلا رر لم ںی

 بجو اکی اتم یکن اک تاج وہ مولعم () ون ر کر وس یم یا یک اس اکا رکا ۲
 ۱۳:۳ تی آ(۳)-تیآ()- اتم )کده بیگ ۱

 فطر )رگ ادا بار ئ ۲



 ۱ مس ےرسود آرا اض ند سا (۲) ےہ یدوہ ات کت ۱

 ۱ ۔۲(۸۳۲۲۳)۔۱۸تیآ DZ) و_ وم اک تس اہ نا یو

 اتو بیا ےئل ےک ےک ےس (ا)باع ایر

 ۱ نورو بششاب نا (۳)پآ ہت ںیم آہ زاب گول رگا ےہ ترورض کد لا

 () 2 ںی ۱ رفتی نوبل (۳) دشت روا ںی ر ےتانب طبطا ےس طوبطم
 ست 2۳۵ تیآ (۳ ۳۰۰۳۹ ے1 (۳)-۳۳۳اتیآ

 ِ پل ايق تا ایام شان رم ےک تارا زلا روس
 - ۳۳۱۷۰۱۵۰۱۳۱۱۰۵ تب اے

 :eer یھ کش لا اف مر کر

 ۴۱ء۳۵ اء۴۳۳]

 8 هر و جولان 2 u PIL لو ترا ةرو-ںو ,N و رب
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ _ ںیہ فور ۳۰۹ تارک ۰ هتنابآ
 س٦ - _ے لشو سش ا تن اتا تل ھا ےک تگ تروس عوضوم

 ےک اے 1 فقخف اقا اب فا انشا گ غار تک تر لا : ویست هجو
 ۱ سا لابج ے م اک رشت بر ار یہ أالطصا نکلے دنلب ےیل ےیل ےک تیر لب شفق

 ۱ اپ ادا موق لب سرت عرق ناک ج 7س یر فردا ےک ںولینےک تیرہ روا نیک گدا لوک قو ۱

 لم ادای یک یار یک ا ےن ایت تناول زا یت ایگ یک کا ب رکو م السا یلعدوہم ترنم قرط کک
 ۱ کس ےیل ا ےہ کو ارام یار یے پیس بازیکن آ
 ۳3 ۱ ںوہرر ف اا

 ۲ ا رس ی و ریس ف اظ ا کر .طب دز ےس روس هقباس ۱

 ۳ جگا “لس 7 آے فان جرم لن ایج روا ےس لر رک اداوم کر وطںئا | رک کد اوسوریح و

 5 حج الف گچ اجناس لم کج کام



 5 پلو بصری

 ۱ ۱ 5 ںی صقتمے تا اکہ نام راک

 ناروا نک زروا ناس آے م کایامرف ے وم ےک ترم یح عرق
 زین ایک ر تنو کیا ےئل ےک ناروا یاب ھت اےک اوات اتوم مت ووجوم سی
iو2 ےس اج نا ںیم انی دوبم“روااوس ےک دلا کول چکا ید توک ان تایل  

 ۱ نوار نو نایک کش تون کت رتو تقاط یکں ودوبمم ہا

 روا وکی کن ا اب ؟ے صح لوک ن اش قلتکل ونامسہ اپ ے کاپ نشر ےن

 لا ےک نیک شم یل یی کوک کم ساق دا وہ آه ع اس کرک

 بازی ناس 1ایام ںی ورک یب یم لسو ورک اچ اتاری و ڈو وم

 لوک یکے تیام, نی ؟ے کد ت زاہا کک ر شوا قی تب شی
 ےک نا وت ےک رکں شیب گیم بج روا ںیمدرکں جن سنا یب لوټ لس
 سو رکے او ل اعا و لاتا کر

 .... نوا رگ دبے ںی ا ۱

 بر سرک ۰ےہ

 کر و یکی ا ںی اروا ںی اد ماکےک سا کک تم ایت نیز ہد ہک یک
 و نو یک ا ےئاج یکے ماکس یا یھب و ےک تمماقرواوہہض یر بش کوک ۱

 یر امج نیک ضم دافکلایام رف ۔ ںیم درک انا یک اک اب یر دز یک اروا ںیم

 ۱۰ دام الت و اکدداچ ےسا اہ یکے نال نامه تایآ
 هریک نام ںی سا ! آں وہ وف لوسر امھکونا یوکس کی یدامرف بآ اہ
 اتنا فرص ے سیٹ ںوفام کب یخ ون ےک کوم ایک جت اسے راہ اب اک اج ایک ا یکتا
 تاب اداب ےک حر ےک یو ےن دہ وجہ کے مولعم یب

 دوغ ا ا اچ کرک تی ۰



 گپ روش وہ ھر
 5 ںی لوراز اب« ے اھا نام ںیہ ن تا ےک ےب تنجم یکم ںیہ شب و

 : لپ 7ر کوہ تشکر ب ےس سا گول کت ایک سا ازت دا« ےب لی
 ` اعذب ثنک ام لف ایگ درک العا لئاقتلاب ےک او سیٹ اع نایاب توت یک
 ۱ ءںیوہ نی ؟لوس بی رکو بیج E ںولوسر سیر سٹیج ؟ےاود ہک “لس لا

 یہ یش ںیہ ےس آہ رش دا ےس مد دلوا لر لیپ ےک ای

 یب لعفی ام ی رفا ام رکاب سسر کل صیف لای روا ںوہہے سی 9 الدار ےک ط

 اراهتکا کبک گیت لی شیو اعم ایک اسے هک« مکس الو
 بیام رم چ عماد ما ناروا ری کش تر که سا اکو ہایکم اشا

 ےک ۔ںورک رب کس اسی ےاج ایکس ےک یک یا یگد وج ہک ۱

 : تم قم نوا سس هلو شش 2

 ںولس نصر تا ےک ن د لاو ںیم لوتت آر اچ ککا ۸ سا هر تی آ

 پاب نا ےنیاوکن اسنا ےن مت کل یا رف ناییاکت مو یک انت للا قلت ےس
 لا ںام یک ا کتویک تار ےک ںام یوا دوای و منا ولس ریت سےک تہ
 ۱ ' رمی _اید مت ام اس فیل روا ء اگر ںیم ٹیپ ھت اس ےک تتش ی ڈی وک ۱

 لوک, ید تغار قے توکل ام کر حب ےک تتش کل ست روا لک ےب
 ۱ - یر لای حدود ے اہ وروا یر اتا شش لیتامچ اک ام یک ا ےن شا ارذخغ یک ا

 ےس رم ےن لارجب کلاس وہ اروا سی ہا نکا ناری ہدودروا لگا اک
 سیل یکے کس ؟یھبے ار ایم وکر ع یک یا وج کک کلا نور
 ۳ راگدرو رپ ے رم ےک انک اوج تیار تہ تراعسهورگا-ایک کلاس

 ے ےن بج ںورکا وار کش اک ں وتت نا کپ اکے رے د قو وی ےک

 ۱ کپ ا ےس ماکت ردا اراک

 سس ا میت دج س ا وو 5 ۱ و ۲ ۳

 ۱ : ۱ یت ۳

5 7 : 



 لو بک تی کردو مما اش

 ارس قاذمصماکت آں ارگ یم ےتامف مارک یر سفم۔ واتر ولے ںیوہایگم

 _ے زم لزا لم ناخ کی اتم آی روا ںی ھر کا قا رص تہ
 ےس اہک باب لام ہا ہد اوہ تباث تب رج درک ایام رظدیز ا

 کلام گلاب لال ےک کہ دنز ےرق شک یس دری ےک مایک تہ فت

 ر ءانب کل امعاو دکاتعے یر ےس ا ہو ہاٹ - رز یا ی تہب لب ےس ےک

 راپ یھگے اروا ںیہ ےس کای رف ےس را رکا رکو روا ےس ات رک وکی لاد پا ۱

 اجر عواکشلا کت نامی« انار اپ ۱

 اب لیگ بازغ اعم ۲

 ےس سد تور فا مت کت داع موت س یم ںوکےرسیت سب
 یی مو ایگ برف نایب لاح یھ راک یھب 6٠ا ات اوہ لزان گرنوارخ بارذعوج روا ۱

 ای آے تاس ےک نا لداپ کیا ت تو لار کل یم تامرف ی اھت نت یھی رک ا کن

 شاپ داب ےہ کت رطمم ضراع اه" ےگ ےک وہ ےت آۓ اےک لواب ا ۱
 لپ لب” وم ول تل ایا رگ اد باوج کن اے فر طی ل رنوادق رد ق اکے اسب

 اق کر 'ے ہو الداب ےہ “هب تاجا اَم وه

 بازکنی کیا “ر نا اه حر” لدا لا
 یگدہ ین ۱ ایک روا" اهیر ۲ رماب ءیش تلک ر ملت بر اا

 روایی ین نی مو کا و ہہ یک 2 اے در را رپ ےرما٤ےک برا

 2 هک اسم 1 ی رب الا وخبضاف” ہلا کک الہ ریا بس لب مو

 وکنوناق سا رکن زر تا٦ی نانا گوگل اہ کا اوہ مولعم ون ]تو بجا
 باند مورخ لا مرا یزجن کلا” عارف و22 5

 ۔ے حنا اور بقا نی اےس فرط راب



 راشد رشوت نآرقلا میوه

 ور نی اج ٢ے نایارکس دی ناک تانج
 فر اکت عام کیا یک “تانج” ےس ۲۹رن تی آ

 ۳ آےن ننامیارذا توالت یکدم نئ آر قے ا روم ےن

 . لابی تعامج کت انج کے ےہ اھڑپ زامن یک رب کج کیا یکم ان“ لت
 ۱ ۳ گیس سود کیا ر کوم نار چر وا کت مر قا رو لاروا یگ
 لو ےورکر تب ےس ےرام ساز ےک ناس آے ن سجے تاب یخ کوے

 ۱ بیس اہا یکے ا ےنآک کن امسوکں نجس شعب کنج روش )

 ۱ کندی ناز چاچ( ید کور ےس ےناج رپ وا لا ےن زا رها ےک تشب یک

 رحب ےک كیا یو کا اج سینئر ام س م قیا لاو روا یوم نادا تعا
 ںی ے آے ناما مچ ۷کن کے ےن وہ لز اے نا آب اتکا اج

 وہ ن بیت کا انچ ۔ و ناما ےب بانک اکے س اپ یت ںیہ

 ہر ےتورضاح لش بمرض کاپ راہ ر یک ویت م لسا ےن تاج

agای 9  

 ۳ ےس یرصروا لوک شا لوسر
 ۱ ۱ ST ا ےک ت "ِ

 5 ۔ںوزٹمم لایاوا قبا کا اج سیہ مے ںی م اکے اکا یگ بام رقوم آتا

 اپ رت ساس و یک در یک ےن ۰ ۱

 ۱ ان او اےک ۱ ۳۸

 7 یف ۳ ٹر 5 زوم ۳ تروس عوضوم



 بلد ۱

 ےگ ہے لوک نر
 فرط یک نال اتا ھا ےک نیر شر افکہکے اکا ال او س یار تیا

 تلاش رو« )نا يا لوسرو شا لمم کا کدے شش تروس یا فرص یھی جاے

 ۔ے از بس صالخاک اتار کد لیا یے ورکو الا اا

 . محا ےک ںہل ریتروا بیٹ 2 للاقوداج

 تے اب تورکی کن اذا ےہ کلات ںرط ییا یے رافک ٠

 ۳ کا
 اب ےہ اید رو ی ےک ضواوم روا ف یک رخ وہ ےترکن اصارب نارک 7

 یوم ےک نا نام سمیٹ ےرامہ کے بیک ہدف ۓاجاڑونچچر ےن یی دن

 ۱ ۔ۓاجایلارکا رس ےل رذ ےک دات و ںوہ ورق

 فک ته کا تیرو ل قو ار ے ےک تما سا کا امر

 حل رو ےک ںولازعغ یز روا اس وک ں وم وت یی ارس کت وان ےن قلا روا کر

 ماع وک مما سا ےس تر یک لو نا ْمللا تم لی میر تما رک« ی یو

 کذب ںیم سنن ایگ ام ا اےک اک کردا ا ارگ ال اب ےس لولازع
 ال ںی “یب روا سی

 ۱ (زمینزلت لسی ام )
 يلع لون اَمب اونو ' ۔ے ایا الج قلت ےک ںولاو نامی ا سی یر ورق ےک روس سا : : دیسی ج 9

 tb ةر سا تمام ےس ایل ای کل ناطق ےس لن ایا ید رج بس كامو “دمحم

 ےک "لات ss مسوداک 3 لا ارگ کر ھم و رس

 یر 1ےک فاش ارو کے ایر تار ےک فال ا ۃ روس اک رو: :طیر ےہ ٥ ۵ روس ےتباس

 روک تم رن تا رم اج تموم ےس سناروا یھڑوکد تم کر انک نیتساف ۱

 اف بات رواہ ی یم در ےک عرب سا ۔اھت



 - ین ےک نیر ادہش

 یک ےن نون رگ اں بر شم ےس ار کس زڈیلا تگ وج ےک ایامرف ۱
 2 نا نیو راک کن وہ انکے نا لاا کیک ےک نا ڈا ںوہہ ےک گان

 گان تراش اچ رک او لئاش ےئل لوح ضر شال ترا سوچ

 e کے داسر خالام ت د شاء

 یی ئاشکب ان کن ایم تن یکن قوم
 ۱ تر سس ام

 لب نیت ام ریست اس ےک تیر ےس نشاضم ےک آرت یکن ایا لاری با 3
 ٠ یگ ام رف ےس ٹاپ روضتروا ے ایا امر ف لیک رقع اکں ولوا ز 2 نب ےک لور
 ” سواتب ککیلع کن ازوا سالم کرہ اظ یکن شا نمو اپ پآ ٣ت ںوہاجم مچ گا ک

 کیلو ترک ہر گم سیل ناب دف رک ان کیا ا بآے سن

 یرید ےن مک ت ریل ید اوک لب پت دلا۔ ےس اچان رکں یاسر لا لالا قران
 ۰ تایاور )_ ںیہ ےک نایب ے وک طے سادوخوک اتم 13 پآہکے

 ۱ روا اھ ایک ایدےد مرور پاکت ام بینیم کل

 اکرم یک وا وس ایم اڀ آ
 " ےک وم

 ۱ ع صا TT ےس

 ۰: گمدود ری تب گواہ قی گیا ذ سیم جس یہ نر ت یا لیٹ سا ےہ ایگ
 وک ںیولاو ےہ وج ء نیب کب ارش سم رت یت پب گرم داوم الدبارز تک ا ذاکن گنج ںیہ
 0تر ست دہ سس ریل هک ا

 یوم دس Fı 5 ra yg dd Laas rT س — تست س e a a. a سس دھسس دس“ سس د۰ ید سس-وس - "1 "rT و سس س٥ح سس کت



  ناضمر روت یف نآرقلا مووت

 گم کب دوا لاش ےل ےک نج

 دل ام 1و قض۔ےگیجد۸کظتال۰ف1
 ےس ار ےک راک واسم ات ین یر یت وخ یک وه مارکہ اک سایکل ودار
 لد س لو نواب رر ےہ یی د بینک ات کل اد ناج سش
 کرک رشکں ودنب تست و تل اعتلای امو
 ےک یار واو رک کرک مک ضر شصت اتوم لام اک أے انی در

 ` گرا اکے د رکی گم و یر سود ئل چت یراہت مو ےک ورکی نادرو ےس م

 "جر دار یکس اروا لیت یکم ےک دنا ےس ید خا رفت انہ کب کوہ لئ رم
 لا ملا ۔یگے ر کوہ یروب و تم و تی لا فکر ب ۔یگے رک

 7 را لوسرای ءایک رعنا ںیم تیبدح۔ےگ واجد« مور تس تداعس 7

 کر اف ناملس رمح ب1 ؟ےے ناوہ ہراھشا فرط کس سم ےہ نوکم وت کر سود

 ایپ زنا ام کاخ رقمی فکری
 من یر “ےگ ںی لرل کا یکے ںاہ و کان ڈا

Ji1 ےے لوک وی مهد لاک ابد تو کای جوار یار  

 ارتش واک ایا روا معرکوہ لاو سیم مالسا ےن ںولاو راق ماتی آد تڈ

 ران دکتر رود ںیہن" بو ماجنا تامدخ ید تسدربز ییاروا اک هرم التم

 توب وج یوم وت یہ ناوم ےک نوک تک اھو و روض تکه ےس انرکرار شا

 ما ما است رکن 7 سم اب ایک نک کر ذج ی بر ترور
 لت اپ ۔ےہ تردا 12 قرص قوی 1 | یا دوج و اکر تلا مر یو

 رع لایت ا یر ںیہ ی بحاص ماما قارصم نوازا ل کی ترا

 ( نا فر هاضراو

- 5 

۱ 

۰ 
- 

1 

 "و

۳ ۳ 

۰ 
. 1 

1 

. 1 

 ۳ ۱5 تک کک ان اک E ال اتا Hi ال الل
۳ 7 7 ۲ ۰ ۰ 

۰ - ۰ 

5 

r ۳ "r ۱ 5 

r ۳ ۰ 

۰ 

 و ج ۳

+ ۰ 
 ل



 ۱ ۱۳9۳ ںی و وع یارب

 رگ ءاٹب یک ں روا اد باووچ اکے کم ر روض کا یگای درک مراد ںیم

 ۱ ان با لو تاھا ےک بکا ها فرط کر رگ

 ۔اگے اش ترول دعب مرکی اک ازدا چاچ ۱

 ۱ ےک ہزعواک اخر نم خر

 مت نج ضس ںی ٰ

 2چ دلا لوس ںیم خ ۲ |. حس 3و: وم یہ ةروسلا یر کرج تا سہ

 ۱ لزا رس صح لار تبا کت روس لا ےہ فیر تروا فیص ت کار ا

 او رح ا 5 رتلا لوسر بج ہک ایک نایب ےن ھر سا سر شح اوہ

 کت اب لا ںیم لولد ےک اص تار تحت روا ےت ےس ر ال فیر شے ےک ہدونم یر

 راشرا 28 ہلا لوس لوم لان عر ةروستتقو لا لس ووا ا رد

 . بو دایز ے اند یراس ےک وج :ے وم لزان تیب آیا کیا ھم کا امرف

 املا کت ریلی یم خفق کل خش اے 8پ |بج حس

 ۱ لوسرای رک اکرم رپ از انس « رخ مو کبد نی ملت

 را یخ وتو ایام رخ لم ےراب ےک ئے پ آئس یم لاو کر ماشا
 pp و ےس اس ےک ا ساس کس عت پا رس ےس سا لخت لس لب سا اب سل سس سر سس ہت

 ۱ کرد شیو وس سا پا هست ےک وزن یت روا روس ید ۸ یک یر کن قی ار ۱

 ِ - لب ف 7۲۵۵ ۵روا تابه ۸ تاب ۹

 4: یت کانکس ن یم اش لمس ترا 5روسا عوضوم

 E ۔ یوم شل تعا ےک ہر پام را ,ےک ںی وایم داکار سجے

 ا ےل اچ یی ر تراش ایک کا مک شش تی یک یۃر-ںا مست هجو
 ۱ ۱ ۱ _اوہر رقم را( روس یب مانا خروس ۱

 ۱ ۱ ا 5 1 :طیر مس و ۵ روس قیاس ۱

 ۱ ۱ ےہ جز سا ہوس ا < ٠



 سوپ ںی

 اصلا لیک ےس تی ماتم یکن و لنت تب« ںیم ےک ںونئالسم

 رکؤاکس لفل زان دیک نا ےنایل اھت للا نل ے ااش لات مارک
 بیا وحی کنج تا رفتی روا ےدوجوم یم ۳م تیآ
 ۔ ریو کم ب از نت ںاز

 س اک یت یک روض
 ۱ وچ بآے لاک ںیم 1 رفواشرا تاصوصت 11 تڑپ روصس۸ -: تیبآ ۱

 ۱ لرد رتو تز ل و ب آوکت مروا ےہ اکران زن ر وآر شک ںہاغوک

 وړ یم ناسا ہی ایام رفواشرا ےئوہ عبد

 بت ولوج | رے ا ورک نام یا یک لا ماشو روا ورک یکن اوز

 نت ورم پل رو ا درا

 لمر صلوات و اه رت ے راج ے اار تبیآ

 ۔ے ایگ د مک اوحا حالصا سیا تی ر ذ ےک باطخ ے ںوکول اب دنیا

 نالعا اکی ا اضر ئل ےک ناوضر تعیماکرش ٰ

 کے ہ برظنم لب فال مج ےہ رکذ اکن اوضر تعیب ےا ۸ر ہک تی ۱
 کری ارگ ب دصاق ارکان ن اخ رض ناروو کس س کا قلا لوسر
 اب پ لب روا 1 اے تاو ری سکس تہ لا لوس لا کا ا ای فرط

 شم اراک اقدداہج ءںیہ ےہر آتش یہ رک خع ٹی باحساوسہدوچ ےک

 ےن کد انک نان تره اوہ نکل 28 اخ یئاڈ ت یو اکر وکار پا

 وک لات پ کلا فا س اپ باا اب روض را روا ایل انب کری جا



 مد ےک فردوس لو زن نج ایگ ورکی

 5 ںیم روح SY ےہ سے

 ترافصاک رگ اصاروا تااسرایک ر
 نایاک ت لیقط تست ہلا لوسر با نت تی آیرش آکے روس 5

 لس لیوا ںی دوکو رو نلابر هم لثت ںی آر وا تخت اہ لورفاکل کا ےہ
 تاوگتا اےک لودر لو اکنا- یک ای درا شر اک الہ ےک اضر کارا

 نان رک تارا ساس کا ا ایا تب تصالع شا لا حجر ےک
 ۱ لب هی ےن سج ۔ےہ یکی دے کیا لاش کن ا تا دی ۔ےہ یک

béیوقوکی ٹو س سا یا کس کل لصاح اذن ےس ہر یغواوہ اپ یکے لار  
 لام ارد اوہ یک یس ےت ی اک کای لد لوا قر یک اک

 : ایگ ل 0 نایب مولعم یھب ؟تہبوکن اسکی ۱

 نرخ ات ا رفاطع ئل سا یو بضم وک مارک اے یٹ اھت ا
 ۱ هر کج مارو ترفخم ےس ها اش طب یرف آمل شرح

 تا ۔ے ایا امرنف ۱

 ۳ اکاکل ورفاک سل وس باح ا ۱

 املا مهب طفل" ے فرط کی ات شا ےن اوہ رایتل پے حت .
 . کر توارعو سننے ا لوس, باح” رفع اکی ام دلا ےس اب رشد اشرا ل

 5 ادا طی لای یس یو وک ےس تحاضو فک لالاو

 کافی ءادغالا مهب طفل اگدسابرف
 ریمل بم ایلام ما ر لا ےس نب 0 اچ ایمان

 "= ےس

 ےس اک 2 ب اس نیم تی آلا

 ےس ۰ 1 ۴ 3
 پا ۰ ۱ ۳



 1 یہی دو ۱ ضم روتر یار

 وو :گتویک ےس یک ل الد تا ر ر کیک شاور ےس تی آں ا ےن کا ماکس

 مر کل ام ماما۔ےرفکے آں نے ناروا ںیہ تھر تے یم

 _۔ے لوق م1آ روا ار اکا ےس تیم ۵ کوٹ وا لدار 2

 وم اک نا ار ف رام لاو)

 ےک سا نایاب شام حرالصاروا ست الصار سا

 بیتا نامی لام ات از ارحب روا ارباب نیو
 سی لب لقب تا یا لس ادا نایاےا اِ

 ۱۸ خور ہد لی روس اےس رم رسئا٭ ٦۹ ے ر ایفا ےک یک وزن بیت ت دوا ےس روس سیم و ۴۹ یکم رکن رت لپ

 تا فو 21۵۱٣ ت ام ۳ ۵ *تامآ

 ایا اک راج اب لا لوسر )لا تر اتات ںی نوا :ةروس عوضوم

 ۳ ااو ےگ ںی اے ارا باد اا لال ےک

 .ورگنگ قلم ےن کتا ون ما ےس بوا ںیم لک آ بدا لب

 هان زاو ارس فو 0 تاب سکس پآ بداا ورد

 وہ ےتالپ قفل ےب وکےر سود کیا سی ںی ٢خ رظ یم اب تم حرط ا کوے الا روا بوااریق

 گرو ےہ اوہ لاتا تار مج نوا سیم تی آی وچ کور ےک روس سیا : :مسن ہےج و

 داخ سوغ یر ھوا و ےک ےس پوکی رواع- رک اف یکے ل او سرچ ید ہد ںیہ ن کا

 بج ہکے ایگ ابد مبلغ تی آلا دل تاناکم ےک تار جرادزادارم ےس ت ارج اہی ناکم اکہ دم

 نت کے انار ب آے رہاب ےک رت ولو ما رخ فرش نام ےک ہد نہر ہم روصح

 کت اقامت ہض یی و آل فیرشت)ہاب ےس ہر پ آب ج ےساج کد تارا ھتاسےک ریپ ےس زادنا

 ۔اوہر رش تار چت روس مان اک روس کا م العر وبل ےک سا  ےاج

 سا الصا ںیم سارواے زکات الصاش ۃ رو لک :طیر ےس ةروسا هقسیاسب ۰
 ۔ے الا لا نخ رت را نی لاری تر ا زا گردی ادفاچ- نہاد اش ا



 ۱ بورس اره 7 نرم

 رر ال ںی رکے مرتب ےزاوآ تحت زاوآ یا ۱

 رب لپ ےک ہللا کوب جد رک کس مم ںی ی ورک لوب ہن یھب

 ۷ وہ تراف لاتا ے راس ے راہ کو بیا لکه تاب ہری دنیا

 ۳ EE ا روضت زاوآی ئا ولوج وہ د یر ںیہ نوا لت اپ

 - ےک لیتری ولد ےک جلو گول ہد دب ںیہ ےتکر من روا یش

 ا ا آے اروا ترق ے ےک اچ ایدرک علا ےل
 اپ تمرہاب تندر روک یک د مک و مارکہ اص

 تیر یکر انا عا فر قیکںاذل 7
 ۱ یے اڑتے آکے رش وک اپ ےس اھت (راگهگ) ناف نوک
 5 شنا ےک ا انکی کھ سکا رک لرکن لپ ےس سا

 ےہ اوون مان ںیہ وم راف ی اغ 5

9 

e E سس TEE 

 TET ناچ ہللا لوسر کچ ییا ںی اب ایکت بب

 جوس ہری بلے کاپ اناھٹا ناصتن اب ای رپ سیم دعب ںیہ ںی

 جام یک ویک نکاکپ آہ د ترک ۱

 تام رالصا
 ۰ ےک سرای کنان لم ںیہ کود نوا

 ۸ یک واتم ت تے رکی ریز ےرسودروا ےن ہت زابہدرگ درجا

 و عمار تار هارو کت لابی والت سا یم تیام

 ۱ ووا ٣ے تالو

 زیر رر و اھب دب سیٹ - ںی احب امی ںیم سچ آن املسم
 ۱ . نوا ے او



 تجسس ۔ھج .۔...۔ےھتجسووس
 ۓاڑاد لا کون لس ۳ ت رو ارم

) ںتروک_ ںوہ ته انا هرکس رو
 لر لا رول اخ کو ج

 دہ بم سس یھت (سہ ل یوہ ۶ں

 ۱ ۱ . لور ٣ے لا

 ات مازلا بیک ےروو کا.

 هرات ےس مان ےس دیس ۱2 ےک ےک اڑ ۱

 0 “ےس اگ س ےسرام ےک ے سود کا

 E تم ی وسام یکے سود کیا روا 3 دکل ترم نوا اک ل وا رو رکا 7 ی

وک کی ہدر ےس ا رک( یا ہک ارب کج کے
 ےک ےن اھکت 

 ۔ے درا ته

 تیس سم سر
 ی2901

 سہ ج یو اک اچ 7

 ۱ علمی نارلص

 هر تن یک شور 7 ۱

 ےک وف ر سرا عم کت ز۶ اپ ےک شا

 و 2 تلودو لا روا تپ صب یس اب کرا اکی ارخ کت اقلعت یبا ا

 NS قید فٹ اب یکی کس ا شی تار روس ےیل سنا ےس اوہ یو

 ےہ لو یرایاریخ یم سو گرا تاپ تا یت "مالک ام ارگ اید

ات لک بدو مرک لإ ےک ہلال انا یو “رج لوک ۱
 کت مع اہ ےک د

روا ایم ےس روا کرشن مرہ جی مے 1 تلف رص رام
 لس اروارٹیا



 اضمز روسى نآرقلامیوضن

 5 ۱ ارت عاطاک
 5 گن و لہ مشا لوک جیم ۱

 ۱ گولے ای ورک نیر فتا وار اع ای تیبا مت ہا ےس مے یھت لا کیش ےب

 ۱ روا ںیہ زر ناپ ےک اھت اروا یک یو نیو گل - ںیہ ےک مودم

 ۳ ےے بس فاتت یراواشرا ںیہ لنز روا ی ںیم ھی کر شا وج ںیہ ہو گول

 ۱ ۱ الا قاری چ چو تز ہدایر ے لس مع و ےک تلا کیش

 ٦ ۱ نیترات کن ایا یر اظ روا یف رص

 ۱ اتکا یرہاظروا لک ایا ایام سش تام آی رخ آ
 لون ڈرا ےا وہ تسو یم لاج ےہ اتا ناھا اہ ےک لاک
 دیس دا لاک ناد لام وا یگ

 ںی باصروا دو هدنز ےک لود ہد مژور تم 1 رو 5

 .۔ںیہ ےس امر خداشرا نم اضم قات ے

 و اتارے ام یس نان اک یشن
 ۱ لر یوا اھ ا ےہ ل ےک اتع یراینب ےک مالسا ةروس ےک

 ٰ س ٣ش ةر لا ۳ ٣راا ےگ لوپ یتا روس و ایی یکم یر کن آر قیم ا )9
 ۱ فور ۵ ا۵روا تالے تا ۵

 ۱ لپ فک ) )شاہ اج اکو ۱ ۶ (1) تازا تائا :خروس عوضوم
 5 ار ترک گلاس

 ۱ فا تک هر ےہ ق نسل تاحلقم فورتءاقبا ےک روس یس ۱ :ہیمسن هجو ۱

 5 _اوہررق قو روان و روا تصالع ویل سا ںیہ تا رژ

 ۳ کسب ارتش نفت مبتلا تفت رسیش رک :طبر ےس ةروسب هقباس

 ےہ ی وو اکا ناکما اکیا لوم اکے ا جا روا تحل یک 2 ما لی روس لا ردا ےس هداشا فر
 ۱ ی مان سات نایک یورو ےس سج فسا ناهار ا تاقا



 ۵ ناضمر روشی ف نآرقلا میہصت”

 - تر رات رکا اه ںیم تاعاھجا اب ےس ریکروا کچ ملی ہیلع 1

 ۱ مالک سچ_فوذحباوج کر وا ے ی اعلم گجت نا آر قا یم ٢٣٣ت ایگ ا...

 ےۓئاجایکہ نزرورمضوراپدددعب ےک ےن رم ںی | نتعبیل 'ےووروا لر 07

 کے نا یاس شکم لس ٰ

 5 ۔اھتاتوہہ بد مت

 ضا ویب ںیہ ۲

 ےنلا۔ے کرک ا اروا کت د ق ہانی ےب کشا نانا ےک رکر کلو روت سیم نمی

 حرط یک یک ا یک بیتش موقروا نوگرف اطول موق دام موق دوش موت ون م وقلب

 Ir) ۳ )- وہ راچود ےس تکا لپ ےک ر یتضارتساراکب ی ۱

 ر رقلاکں وتش ود رتا ےک ناسزارہ

 لرے ناناکچ یال ی ارحا کت لوتس گل او کن انا توس ۱

 ود جت اس ےک سس ارواح را اک نا لی 2 کی تب الاضروا لواسوو س

 یکے آتوم بج ست رک یارک ی ل اوقاو لامعاےک ساوج سر رم شرف

 کی اعا ےپا شح ارم ے ار یر وا ےک ید ٹیبل کمان ل اعا ےک نانا ووو

 (۳2- ۱۷۱) کو دبا وجروا باح ۱

 نیت رک را لوس وه یکن رش
 هدوټ ے 1 نرش ںی کو ہی ےلعر تلا ی رکا مرا لوس 8 تروم

 re) ۹١)_ے یک ن کک و ایعروا چت ی شا ماشو روا نت ربع لوک

 ےس موان وخ ںی“ ںیہ تک ےہ ج کولر اکا امر ف ںیم ی ٦ی 7 7

 ےرڈ ےس دیعو ( یک بازع)ے رام ج وہ لی او ےن ر/ ید ریز رب نا مرا

 (۲۵) ومر ے رکے آقا



 اه یکم تردد روس

 شيش ات مات
 یر شرا ارت واوہ یکرھش اچ س زات آے تروس ل ا

 و او رورضلد اک اصلا روا ے هو ے le ایک دعو ےس معا ںی

ADE۱ ےہ وہ ےڑ سم تاب ضقت کیا مانا امرفرکاھکم ایکن اح  
 ںیہن لپ تاب فیا کس دف ےک ای ںوہ رفاک لک 2 ١“

 ۱ لاوقا نا یش ےراپ ےک نر ق ہحاص ردا نر ءس ےرام ےک تاق
 ۱ < _ن+ فلت لا 5

 ۱ تایضف کی ر کروا لایق
 O یم جے

 ںی ےچر کر ات ا روا وتو ےک رک ں یہ ےت وس موکت ار ء ںی ےت کل امعا کی
 ۱ بان« اکں وتوو ںولاو ۓگگ ای تروا لولاو ےگ ام سی لاوماے نا ٰ

 لادن تر دقو تستی اتش
 نت ترت تستر ادع! ےک ےن رکن ام تافصاکن ام. ۱

 ناف نٹیرروا” :ے اوم داشرا ےہ نن ز ات یک ںیہ ےگ ےک رکو لاو
 هو ع ےئوہ شنای رم ست سم ۶

 وہ رم سطر ےن لت ےہ ےن ےک عج ھو وججَْجج'ے< 4 جج e a aa رو ور ی EH Ha لک اب ت0 rS اس اک اک ۳ ۲ ×ح لا یا رک ق تن

 ۱ مر لائاءا7 :ق روس عوضوم
 ۹ میلا کمتر چات تاک رہیے ے روتلا :ہیصمست هسجو
 ۳ ۱ _ےڈوام ےس م رقت یف ایا یا تای راق مان اکر روسلا ںیہ اڑا محو را

 ۱ ۱ پچ چچ نشر یراق اس < روس یر : :طنر ےس روس هسکست سن ِ

 SS ۱ ۔ے لا س ندا ۃروس



 ےک ںولاد ےناج آلن لا ےہ ان اج ایک و یگوکے تیک دام ےس

 ے انک یک ای رد ءیھترردینحس یکڑ ایپ ءںیہ یھجن ارم ںیم سا ءںیہ تار
 تاب دم سوم ۳ یس لو و الو یرت 5 او« اے ولروا ل یے

 ےن را کی رٹ ز وک ون انا یک سج ےس ایدوکر ی بسه و ےن اھت بر شیٹ لا«

 e هیچ رو لات سج وک

 رب ےس ںیم لولاشا لولراروا لوژورگ«حریو# اڑ ے بس ےس ںیم بت ۹

 بسا« فلک دا تعیجطزاوآ اتارنا اکے ع یوم و ۰

 شرک ن وخ رم مک نل ساس, ے رکں و جوس و ,شعگ ر«غنس

 ے اتم ےک سج ےہ ایگ اید م اط مکر وا کر ماما اک اصعا روا الی میپ ےک لوک
 ایامرھت یا« فکر لات یه ید تال آگ نیب دل آن یر تی دج ےس ری دج شیٹ ۱

 ۱ (r) ست دایک سم ںاہناشن و یھ نیم ںوفے راہ ردا ےگ

 ےراب ےک قی یا سوچ” : ںیم تام رف لایت شا مر ہدایت رح

 ءاضعاروا زوج ےک یک ارواح ای ای ادیپ تاک اک ل علاج وو کے رک کفر رو ںیم

 ۱ ۱ U "اجو میل ےک تداع

 ےس م اکڑ یہ روا نزراراہتروا” :ے یکن ایب لو ناتن یرسیت ۱ ۱

 کرک رنز بابساروا گمنز یکن انا( ۳۲ ) ے ںیم نامس آے ات اجایکہدعو

 لاو ےگ اروا ےک ن حس سے قت شا ےس ام را هدایت اک

 یکی قو ت واط جروسرگ عمل کم کرن نانا ل وشک ر
 ےک ر منو سنوار لات اشک وب ان _ےدوندودروٹاج لوک

 کت اج لغ کر ےس تک لی ناک یھب ؟لرب لرااکں ومؤم:ے فورم رو

 (یرییوف ا الومزانن آر قلا صالخ) . ۔ےاتکر رخ ات اخ سیم ےناکی روا ےتاگآ

 تاتار کل ی ند اکا ارے نایک ی نج للا ےس ا۵ن آ

 هان داگے اہ فاطع تاماعناوج وج سوا ب راک ا ےک ںوہ سی ںی روا



 ۱ یووتشرخروا یگ وج اضر را« اکو گلهو شب یکدنز ی اید ۔ےک ںی لو ۱ CO دح ےن یا یک نت ات دت
 ۰ لینک | سے یر هک شر ےت وس توکل وقار گولہ ات

aR hO
 

 ۱ ` ورک اک ں ونا زہ ےک نا ۱
 نت ا سرک ٢٣ر گت یی آ

 ۱ یا رات قرف نایک لو لاد ےس رکےن یر لر نم رات زر

 ۱ ۱ 07 آکے یو راپ ستم !نارود

` gaged 



 امف لاق (۲ع)هراپ

 ۳ ۳ ام لاق” دق لی ےک ںاواے راپ ں ہوس اس
 تایر الا ةروسیی ےن اما" امف لاق »سیامک “ نرم رم

Eۃروس مت ۱ ةروس,روطل روس ےد |: حس و ور ےہ رب ور  

 ۔ںی لاش مے را اھل ةروسرواریتاولا تا م

 ا ا۔ے یی ۳ (0)یرفس 7 تو ۱

 ۵۷تا 16۳ )۳۹ تم ۱ 0ے و_نابیاکلر زن نر یکن امناروان (٢)ہوالع

 ۲ اد ےنآباذعرب نب اتم ہک ںیم ار مت عرولر ےک روطلا چروس

 AAAS ١ تر وے

 ہن راشرا اکپآ رک سکر کرا ہلسلس اک ی ایام ف ںی ارین اار
 ۳۰تا (۳)-۲۹ ٹا ۲ی نب ناما یی چہ شا ںیم نا

 ۳م ۱۳۵۰۱۲۳۳۰۲۳۲

 - روا سم لا یو یو تاداشرا اف سیما ار ےک ما روس
 ۱ ۲۳۱۱۱۹۰۵۰۳۲ تبج 3-۳ دے تب ادظ تار قے را

 سراب ی سسج نا ایام ٹر چپ ںیم ل
 5 ٢ے تی آے لر



 ےس

 هو هوس ل اتمر موستییف ڈعا قل | نیو
 اج کلا ضرب کج کاایک( )ایام ف مفکر

 روم وقردومشہداع ےن لار تاچ اگه بارفاطع ی لات اازج روا (۲ )۹-۷
  تییآ (۲)-۳۱ تییآ سہ سس سم پا رو

_®F ۷۵۰تا )۳۴(_٣۳ 

 مایا کو (۴) تمایقد اتا قر 10سی ار کرس قا رس
 ۱۸۰۱7۹ تی آ (۲)-۱تیآ 1۱) ےک رشا

 2ك دمی یک رپ من ور
 ۳ تب آئی و بشا م ایا رک یک هر

 ۱۶ ۰۳۸۳۲ مک و_شلاءالاب رک نیما رم رولر ےک لر لاو روس

 مس له ےہ یاد فو« یراطاف چر ( )ایا رش رک وکر
 ۔ نولاو ےئرکف رص (۳) چپ وکں وتب اک باس »و ء ںیہ ےک نامحا(۴) رى رب
 کف ٣ت (۳) ۳۱ تییآ (۲)-ط ۷ تب Dz) د۔اگوہ کول ےس.

 ۱ کس لوس فر رکن لات رخ ل
 . ۳۸۳ تب 1 دے نایباکی ا

 ۱ رند (۶) شا ماقا اع () شر ور ےک ادا روس ا

 ات تییآ ( )ےک ر کز اک ں وت یی کت
 ۵ وت و .۳۵۲۱۳تییآ (۳)-

 ۳ بت با تر )دز کک ول ل لا بای( )س رر

 5 رت aT (۴۴.)۴ ۳۱آ DZ) واتش
usتیک و ترول اکسس ام ارقا ںی  FAA۴ و  

 ۳ نفره ے اج اب تر وا تب را )س رت نوکر کړی لاق رو ۰

 تیک کی بش لک سید ٦

 . تیبا ۲(1)

۱ 

 . اف ترخ 2آر انا تم عد ےس تا یا سی ین ۱ ام



 نوح...
 اکو بلسر ول ترق ار وا افت سی اند ےس یقافنا کرنروا )٢( ۔اگوہ لگ

 ۔۱۳تمآ (۳)-۱۲تییآ (ا)کُب و ا

 راو لاوان ڈاکو اتے شا لک نف قافنا کرن ںی ۳م ںوکر
 ۱ ۱ ۱ ۰ت ا نیم ر _ ےک ںوہ ادیب شا ا درود و

 01 ل رر وا ےدر رب تمر و تر شنا تیا لب رسم رولر ۱

 ٢ے تی آے یب د_ ساب ےہ ن ٹکر ب طط اض ا لیٹ نو اقرتلا

 لرد
 ۱ و ۸اک ب | رو ےک دلا رب طول

 رمق کی رو آف یر تا کن اے ںڑتغر ےن مالا ہیلع ماریا ترم -
 کبک ےک ئل ےک دام وی طی سلام ب
 باذع طول مو تای آیا انچ ۔ یی درک ا نایت کن ارکاس رب لا عی نا
 رمح عیار وہ ترضن يا یوم ترم ها طول ترشح ۔ےہ رز اک
 ۱ فرط یکم اجخا کان یک ےک ماوثا فلاح یک دما نون تخ روا اص
 روایت فرط کی و شزادعب سل ماجا کومو رواروشموق اعم نوکرف م وتب الع کل طول م وق لا ۔ ےگ ارث تام
 _ےایکا ر یپا وجا ڈو جوک چرچ ےن ہلاک یک ایک نالعا کت

EASEے تردارع یرثلارصقم  

 لات را کرج ے ایک لاج دمصقم کبک او نر م اتنا ےک تروس
 كے لڑ کش زر قولتیر سکه ےہ یا ید رب رواے تد روا تفرح ٦

 _ے یک اسد یو کب ام ےک ند ےک تمایقوکن یر فکر وا



 ۱ ۱ ۳ باذعغ اکا

 رز رم یکے ریس يک ۱

 رقت ای آن ا( ۸ج ۱) “اس فل اٹ یھبی ئوگے اءاگے رر کوہ تاو باز

 ۱ ۱ رے ےن او ےک رش تر تلخ یکن ر لدوذ رش تپ یم نیک ۱

 ےک نو ر ق ےک ررہ شیر ٹک تام ژ ود ے اھ قاداکع ترا یی مم ر

 یک وذ لوضر واک بج ود ٤ے مروت یب دم ےل ےک ر کت بچ تام ںی لس

 ےک پ آب ج ہے ےہرامرف تدالح کر وط روس ںیم برخمز ام مور لر

 جلو« اد باڈعک ب دے رت کف جب” :ےے راک < یکم ےس تی آ

 ۱ کس اج تسیچ لدار مک اگل ںو شل امر فعلا شر جج ترضخ و
 ےن اپ بآب جر یک ایر کل وق مالا ےس زڈ ےک بازع یلوزف ےن شرگاچ
 ےک یکی یک ںیہ ےتامرف لاوس ی ایت ڈرا لب ا ف توال روا ۳۵ تی
 ۰ لای ایل کادیچ وکپ آیا تدوخ لو ی ےگ ماری ترش کای

 ۱ ر ر سیب نقلی کب ( نک ) ؟ے ایک ریپ وک وتیمزووا وئ ۱

 کا ںیتاجڑا لاو شم روا ندا مکا وہ لاخ جج رکن نت ای آن کل ہ
 ٰ سهره بش کیا کس ا 1 یم سپس عاقل یر نر ٰ

 س د س د س ےک ۷ ھ۹۹۹ کک ا ی ا ا ا lll Dl Ll LLL LL ارنڈ رر mrs لات Fi سش لس دم دیر ا اح: YE EF E 1 E ii irk انا û داس j لال

 شةر لا علایق دز پیت ردا چ نوه مرکز رب ےل

 بس رہ دال فو ۱۳۳«تا۳۱۹تاپ7۳۹ عور ٣

 ۱ : چ قار اکی اعاد ۳" : تروس عوضوم ۱

 ا ا رہ العا روس اول ا وہ ے روغن ءار تیا کو جروسیا ۶ :هیمست ےجو

 ۱ رت سرا اروا ایٹ لکم پے شا ےن م السلاام کو تر سج ےہ دارم ۱

 ٦ ِ )ی او روساکوط وم :طبر ےس و © روسنا هقیاس

 اچ کف ہدعو سگ نیو یم آر داع بستر چپ ۔ے وہ حور شے دروس ميل روسی روا لوک
 5 ۱ بکس 00 مرر ےک لورو ل دے



. Dp e 
 جاوم لا ےک ھگے نادل کیر انا ےئ وہ ےترکف اط م ںی
 ےروہ چت رکے والت مو بج اقا رک والت تای آی یر هرس ل زامہک
 ےڑ 7ے ےل پ آ 7 “عقارا کبر باذع نی کت تی آلا

4 
 ب آگم کار هری ال فیت اسےک ر اولد کیا کت د لاکروا
 اک ی راپ کپ آ شیره ےت آے ےک تدایع کپ آگ ول ۔ےہر ی
 مات ل حس ام ےک لب تاتقاو رات ےب ےک نر شی ات اخر مولعم بیس
 لم تاعقاو نا مچ کے نی دقم لکا ءےہ ںیہن وقت رک اک اعثاو
 ےرامہ کا برگ تور خرداد کنگ دا ںیم ا

 رنو نام یل د ۱ ۱ .0

 نیکی گاداک نی
  5کے یقرکو رک اک نحب کیس نیم یاد ےک نین تشدید کالا

۱ 4 
 لو# متهم اج بلایروا شوک لی, نالفدردوج سی لا ا

 نوار ی ےس سا مہ: ےگ لکه دہ تست تاب لش ںی
۶ 5 

 نیو لب ۔ےت ےک ایک راع کلا لپ ےس سکا مہ ءایلایب ےس باذع ےک نواب مگر روا يک اصابت ےس کارڈ نا
 یکم لا یلع لا یم روض رو ںیم تای 1ی ا(۲۷-۲۸) نر
 یکی اف نا سدا نور وا نج اکوکپ آر وات ےس ارب تا ےک پ آہ دک یف کت حاضو کف قوم ےک نر شات
 ۱ ےک ڈا شی اک یب شر رام لس کرک تو تولد پ ہک اید

  نازفوو ےل ےک لا انروا تینادعدا لاحتشلا
 حس گی ریورت یکت الاخ لب ےک انس ماثخا ےک ترو

 ھم تس یا کت مم ل لرقتا ناروا ںیم ےک اق لا در تارعو روا تیہالا



 [۳ ھجری
ےک رم توگو و 9 را لیپ ہرکاروضح ےھج تک لا ییا وکلا

 

 تشان کپ دار کے در روا ےس گا "مری جت یک لئ توا

 5 ام ودر وا پازع کان کیا اگے یار نم اس اکی وبا ڑوووکں وم ات وا اک مرگ

 باز عاکت رخ آ

 یار عضو روح

ms 1لر روضترکا اکے رد را  

 اد لاو ن اپ آکے ایگ امر فرواےس یک نایب تفادص یکم لے اع شا

ESEN۔ے قو قوت فرط لا ہد باردار ب  

 ۱ تماشا ترق کشا ےن پ آیی سجے کاک ورحم ءب و ب

 ترول یک ناوک السا لع لی ارج ترضحح ایک راشم اک ار خو اےک

یک لا ق ردم روا روم "تیپ زود «ترچ ملک و سیم
 ۱ یک دون روا تایآ 

 : روک ۳ رسا رب

 یت ےک ۱۷۳
۱ 

 یا قم سر ہیلع ا کیو لوس... : قر وس عوفوم

 . ` ںی ین
 و روس ا :هبیهسنت جو ۰

 دور مک

وردیح زی عروس حر یک روس یک : :طی و سا ۵و سن کی ایر
 انایاکت از اد تعبد تلاسر

 حر رجاط طاترا مم ںوروس لوووے سس ےہ

 تم آش رو بس ام نم :تصوصخ

 تو الج 7ور 8 شا لوس رو اے یٹوہ لزایورچس
 لوسکا 110 ل ہہ روبی کیا ایل هر ل اروا ایل

بس راک نباش سجاد تمام روس ےن حلا
 ہر ےن پ آب ج ے کر 

 بج ایک رجا ےک طا روضت یکے ںوکول بس قاب یے رو دم ایا کب 3 السا لیا ایک

فرصت کس یم رس بس یھب ےس نیر شب رافکے کی ئآ آف نین
 یک تره سٹی کیا 

 ایگ ولوہ ہم تا رکا غ مک یے از رز ناي هم نبش



۱ 
۱ 
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 ۱ ناقمم رہی ف آر قلا سیون

 5 کت ساز

 تم کت انمد تال ن اگدتب

 یکن تب ی تانمردوا ایک زید تالوج ےہ یک کت زن یکن ایر شم روس

 ےک تدرا لا گران وتش روا ےک را

 ۱ ےک تانمروا زہ تال اد لاک نازک

 یا وکں وتش ر ےن ںوہناہکویکے یا بد توکو یکے ید ےک رکر وت ںیم دوجو

 لی ام را بیا ے وم ےک ید رت یکے کد سا ےک نااہل اھت اہ درارت ایڈ ۱

 - سیر و رض یئوکیکں وراہسروا نشر اگر کا کک اوو تس سا یت اےک

 یی دت نایهورپ نوا یکن ا اےس آہ ابر فداشرا ےک کا لوس

 ۔ںیہ تا انرکل ئاغ سدا کرام کا چلا شاپ نوک فور لوک

 کام رج ولاک ہری وک
 ہراشا فرط کو تاو ےک بینر روا فوقو ے کیا. ۳۳م تییآ

 ےسا ےن تسود کیا ءا ایلرکر یار ےک ےن رکل وق السا ےن سنجے
 ےن سئارکس یٹ تام رف احترام آں یاو وت ں وم اتل ارس سال اب با عار تک اہک

 اک ارب تا که بدی اين تاب سا کت سو و

 ۱ روا مر ہہی ؟ اگے تاج لے لاروا اگے اج رم ےک ےرسود باز

 کز ور تماقہکں یہ ےک رک وب لورو بکر وا فاکس کوم

 باک ساوج اگل یتووک یر کینگ اشا جد اکے رسود یک

 ۔اگےۓ اج ایکب است ادوار وا یکے اج امد تیس

 اے دارم لای کن “یعس ام الا ناسنالل سل نو”

 اک ا 9ل اصیا وی نگاہ یک ںی ر لاس ا رک

 سخن ے 0 و اک 2ے رصروا امد یس کا علل جا کت ہما لم



 gg ےس رم کا لو ےس نا ۰

 ۱ < ناضمر روسی ف نآرقنا میہشت ۲

 7کم اے تاتو رک

 تےضارض رش کل اقن
 ۲۰1۶ ۱۲ ۳۵۹ م٣ گز ۱

 روارت ےن یا« اترو دنتروااترام یتو ہے ےہ اج الو یہدرواااسنب یاشار کے ال ںیہ

 ات دبا ا اکا ریپ ہرابود ے ف ےک کا ےس ایکا ریپ وا

 0 ٰ و ` ایک الہ وم لار اچ

 ۳ راس شا کیو اڑا قا اکا شا لوس
 گول ات درج6 ترش را نر مانا ےک تروہ ۱

 ۰ ےہ سٹ ہو ے کب چے مالک ا مایکل یب ا یی ئے ےک ۱

 کاست بم لیک بو و ۱

 گ1

 سس تراک ٠

 یا شیو تما

 ۱ قر دس و رک ۱

FF TE ITدر  usهک شانس نصف ین سس ی و زر >یھسیسسجسجب ج ود مم ج ست سو اا کک جاگ ا اا اا 5 ۔اگگنب ا  

uh ۵دہ رس  

 با ا ا تم اور. :ةروس عوضوم

 مچ اکو لات یک ی لاک اف کے یاد را ٹا تبا کی کرے

 ۱ شش ایگ سی دن اج نکے ای آل جا رمقلا قشناو" سیم تی :EEE ةر ا :ہیصست هجو

ر اتاک روس سی اروع کک تماع ےل کفر طی را یز ےب ےک اب تر ۲۰ اے ہراشا
 _ -اویررظ م

 1 رک ا رکے میم ود :هدناف



 نا قمر روش فنر مو ۰

 بلط ناتن کت ون ےس پآهذ کنش قد تاک باتو آ
 اکو سود جا رفوراشا ےس گلا فرط یکدن اج روس مک ےک نا ای

 ی یا ںیم یاس ودر امید رم ے ںوھک یکے ںوگول بس
 درک رم مک ےنرھج کے نیک ییز بینر ےس لپ ںاہج ےگ لرک ٰ

 زن فرط کب اوج و فارطاازبل حک رک ودام ری اند راس نی ےہ
  رپکت رطح ںی اھکپ دم کے ںوہناہکو کول ںیم ے راپ سا ےس نوگولل او
 سا ےس لورفاس او ےن آے فارطا ماسک یہ ےتامرف دا دوت نی دبا
 سراب آن ایک ارتعا اک ید ےڑککود ےک دت اچ ےن بس ےن ایگ اچول ل ےراب
 تب ار ایا ڈے یاران یر وا و ےن رکن لوق ییا یر درظنمر ںیم

 ناماک یسک اے ین تا ورکرز
 کب میر کی روا ےوہ ےترکرکذ اک ن گس نیز کن اے لات

 11 نان ول ءے ںی ی وک را ساک ارے وہ دا ۱
 رو نون ک ناروا ےس عون و یا ں ون ےک ےک روا یک بیگی مو ۱

 ينا” رک سو ےک یار اک وکراگدردد رپ ےنپا ے ڈیل وف بج دس د ےک ۱
 ۱ ثواب رف رب کریم وں وم بالم س اراد روب ےا «صتناف بّولغَم ۱



 ٠ ذاب امی م ورم

 1 رب 1 ںی ےک 0-00
 ۔ ےک بس نا ےوہ ترک: رک اکب یف م یکن وف روا طول مقیم کت
 ۱ روا تر یر نیک ای دام رغ ے ادت نه سو ےتامرف نایب ماما ےک تم لب

 ستم دو ا” ۔ےگ ںی اب ئی درک ںی لو

 ۔ے نایماک ون ید او یدین ات تا ةروسلا

 . لاج ¥“ نیذکت امکبر ء الا یابف لب رخ نایب ےک تشنہ ای قلروا
 . ش روس اے چو کک یار وا ے ن ۳ادارعت له لا حر طس ا ےہ ایگ

 ۱ چ تھک لاترد م یا ہم قا ےہ ایچ تدالعروا کشک ۱

 دوا ناسا ن ن آرت م یکن امیر
 Eh نار ےس ںی یارک اا ےک اھت ہللا نک رور افک

 ایت ہٹا وکم اعد اخر ب ہک ایگ ایک رور ش ےس طفل کااوکۃ روس سا ئل لا
 lglg lg i ل ا ی ۱ ها ۱ اک اب ۱ رہ رستہ دجص روح × دل رح r طلا دن eh - شش E کان ات اج تک. ات اک دن

 تایآے ے۸ وآر ۳ ةر اےس رب عتیقه ۵۵ی 2 گی لآ 7 ال

 - یخ فو 71٦۸ ۳روا تارک ۳۵۱

 ê 7 تعا ا هلا "تاک _رازک.....:۵ روس عوضوم
 .  رواایگا ار ور کت داش لب وکیل فل یب لب ےک روس سا : :هیمست هجو

 کوبی اتم ی لیتا سی جروس لار گتوک حس ای گے نداشت روسو ان لا

 ۱ تارا بام تر تھک اجے رک اک ں وتش
 نوش رب 7 اقا (بام) شد تاک طبر ےس ۵ روس هقیاسب

 وس نارد روا تورا ےک روا ےب و در ت کت علوم هاب ز ںی روسی | روا امت یھب اک (وته 2و مت

 نام اب یا ںیم لفاد شیر گو و ےک ےن د تیادہ بایستی رکے یک و ۰.

 اے ا رک سس رش نابذکت امکبر ءالآ یاب سم



 ناضم۔رہش یف نآرقلا یو

 اف رک کت حنا یبا لپ ےس بسدعب ےک سا اوہ مع ای ئارکم 1 اےک
 روا قی کین انا ےن شاری مکن آر مکے ہو روا ےک ب ے ںوتٹر ید ج

 ےیل ےہ ول ےس ےک وک سکے تھا گدی ی ای وک اف رک اکے ایگ ووا
 فرط اک وکو ےک کات نو تکر یت رتب دانا ک ری نا ےس اوج

 سا ۔ے دو ےناھچسم کب ےل رذ ےک تاک کءاضعا فروا ت رک وتم
 ۳ تع نیز ,وزارت,ناسآ, تخرد ءےراتسہدناج * روس ر حب ےک 5

 ۱ روا ے وک او ےناج ےن و ےئل ےک ےن اھکےک لور واچ تل (ناناروا نانا

 کن اناج ںہ ںی یزو بیج یکتا ۔ایام رکو اک ں ولو اوور
 ےک ناطرخرکز وچ کن اعر کے نانا نک ںیہ ن رکج و فرط کن ام رداب دا
 بادی تاک ای یک ںوہس ہین رس ےس

 رسولو یی تب ی سے نب
 رپ وب سیکنزو اتم ےس ےرصود کیا کای داد یم نایمرد ےک ناری روا ایک

 زوروا اب ور ےک : لوژ اپل یک اروا_ ےن اک ےگ و مروا یوم ےس لولور نا

 ےل 7 1 نون کیک پ پر اوت اسلا ےا ول سد اص زا

 ور, تپل قان رکی ایف کز رب ۱

 فردا ےہ ام كد کیا رور لا فوم ادیب زج چ وکر داب

 ےہ الد تر ایر اعوکب رے اھت

 اتم ر زوو قے س نک و ےگ 1 تر e :صاوخ ےک نٰمحر ة روس
 11 مگر کر ارکارواے £ ر امیر اه 2 ادا وک او ےہ کرے ناپ کا روار گے لوک ارگاروا ےہ

 چے ورا شالات حاج یت ںیہ ےتاج گا اوہ ھچک جاے مک اباد اد
 ور لک یک جروسلا رت تو ےہ رک رشات ترکانود ءتارقوہ اتا لوچ ن کج

 ئے راج اج زیا اتا ھڑپ د ی ما شی



 یر سس امد مر! تام یکں ونامناروا ںونجےا ایا ۱

 یرام فرط ؟ےگ وب ںاہک گام قو جت اج اناج گام ےس مروا وب

 ۱  گامب یک ںی نس ںوراتک نم ز اب ے لوراتک س ںونامسآ۔ ےہ تتطلس

 ۳ ات ی هد نگو گاه او
 . _ ےک لک ں کے ںورانکے نی زو نا آ

 ` ناھ یکں ومر وا ناتن ےک تم ات
 ماهیان ندا نر کک ۳۵ت ٣ےرسگت یب آ

 ِ سان سکر کپ ےس لای وا ںولاب ےک لا شیپ یبا گول بیم زور ےک ۱

 ۱ نم یی جت سہ اس ووس وو

 ۱ و اس کر چپ لایت و۴

 لک ا٤ت نج لبارواتنج
1 
۱ 

 ۱ ۱ ا ی یادو تم یخ مرکب ے ہت

 ےل ےک نا اپ در کوہ اکی ارواارڈ ے توان کبر غیا سوچ بس ایام رخ ںی

 ںیہ بشود ںیم ںونود نا ںیہ شاش کشم ںیم نج نی نابود ںی تج

 )هک رب تح ےن ا ےیا ںیم تاطاب نا تنج لٹا ںیہ تاج هوم مامیقا فلم ۱

 ۱ ۱ ناف ت اب روا ےک لوم ےک مرہ الخ ےک نٹ ےک ںی کرک

 ۱ ۱ ۱ یل امج و نحرزا حو مرش لاو لو یب ںیم سرک ابو لوہے ر کم

 5 روا توی یکس ہن برق کس نا ےن یکے سم سٹاو نج کی ار

 کت _ ا ۳

 he تو سس جا دا ۴ یہ ےیل ےس سر تحت 0 یم ںی بت 25 سس

 ٤ 8 ۱ لت تیر

۱ 1 

۱ : ۹ 1 ¥ 

۳ 4 



 1 سم تست 7 سال

 لر تا شتر لا اچن

 لوا نر جن ادیمروا تمایق رو
 گلوب یکن رضا رض عن ادیم

 مو وچ ےک ںوہ گلو وم بام ی اد یا شرع تب کیا 0©
 ھتاہ ںی اد مان لاا کن ا ںی ںی ۓئوہاریپ ےس باہ لار ..

 ل ج کواس ا اج ادا ٠

 ےس با لی اب کج گوہ باپ ںی بے یش ت عات ییہ - ھے٠ ۱

 ےس پسی ٰ٘ ٹیپ چی سے یورسشٰ ےہ چجیًً٘ٗم

 ارش ۃروک این ؟ےرایطا ےک وزن یتا ةروسییو ۵۷ یک کرک آ ري و

 ےس دو سال فور LFA ا 1 "

 کلا کیا اند یگ وہ ںی نج کل ونامضا ںیم تا... و .:ةروس عوضوم
 ضم کے یب ولا تعقو اذا” تی ین یکم اک روس سا :هیمست هجو

 ۱ سالانه تمام کے نذ اد ته روس کروا ےہ ےک تم اق لاپم دارم ےس ااو ۱

١ 

 کس را اوم رش تاو م اک |تمااع رول ئل سج اے یت ر ایقیکو

TROD 8 

 م تال لاو ردا حقا عروس روا ےن دوہ هرس ںاہایامرف ےن ا پ آل ےگ وہ ےھ ڈول پآ اشا
 ۱ ال رولز لاوحا ےک تم ات سرو را راه. ترس ذاروا ےن نوا سی

 رایت روا لئ تم اے رقت سی اس٤ رومےک نش اضنرابتتاب رد :طظیر ےس ةروس ہتباس
 ایم مارا و ںیم ت1 ۃروس سا رواےس سب لوارک اک ن ۲ رو یکم انچ لات برق بیت <

 وتو ںاہ دے ایا نل 1ر ت لت اکروماےما ا ںاہی رواے ای اےک نل قا چ یھب ت رخ لرد
 داعم بی رس تا اچ آپ ےس ےہ وند مرکز کن ا ںاہی سا رک اکتشجو زانو تم ق کذب 0

 5 ۲ یہ ےیم رقم تیام ی ی یل اکا لاج سخی ۸

 هم nt 2 زا نون تو ےک از مولود 5

 نک ترک رن قدس اھ ھو ۱



 وتر وسط
 شم گام کے شا یم و لاعآ قوم
 ۱ گپ

 و نی ےک لس تم کن ا تمامی کس ©
 زا ءالوا) نیا وارث نیل دصو دالع ےک مارک اینا تعا

 نه تنج یر قل ےک باتکب اصتوا للامعا همان گوی - یم لت
 ' لْيلَقَر نیر نم ڈک ال ے راہ کس ناد ام
 ۳ قلم لر 7ز وا ہدایز تہب ےس قطب ےک ت ماپ نی رجالآ و

 7 E ایس سس شا سی
n۵ مه ۱ ۹  

 ۱ 0 تب تہ ور ریہ 7 Az سے ۱ ِ

 5 و یم مم
 ٠ ںیہ یے می کے ایک ڈو ت عاق رکے ۵ے رن یآ ۰ ۱

 ور کار ف2 مع درگ نا نت ام ںی ايات اب گرام منی
 7 ۱ ترس سا ےس لا وارق اوہ ےتاکپ ر مو ورق 0

 رم وین ی ؟ںیے ارپ ابو« را ایپ مکے لو لوک 3
 مرا ںی ےہ ے اکا یت اوب تو ت ج ین 7
 7 شات شدنی ای نا رک اکے وہ ےس ور ےس اڑی اپ کک
 مح ےج گو تانیہ 7

eker, PÛ۱ ۱ : مل ی2 مر  

 ار بک ےک ن یکن ویر کج وں مر کی راھکے ار کن بلا لا
 تک [ ایخلاو ملا ۱

 3 سس دس — بس یو سرب "TTT اچپ ۰



 نفس رسا مر

 2 الا رش وادرکل اعقسا می ات ںیہ ی ادیب یز کراس ایگ ےن

 توپ تم وضو کیم نر
 برپا راتک کاما رف ےہ وہم ت رکن ای آرت ےےئرہفتیآ ۱ ۱ ۱

 ۱ ی تا تا ی سز فتو ےک ا روا ےس ہدرکل زات یکن یل الا 1

 وع ںیہ ی وچ گول( وضع )

 ےک یم ےن اھکر عت کوے ام ےک ںوراتس

 ںوڑورک؛ ستا نر ٢ ءا اید رارق مم وک مک کل ورااتس ےن ی اھت شا

 نا ےہ یر کراہت ا کت ایت اروا تاقیقخن کش تاپ ےک اتد لب ںوراتس

 ۔ےس میا کڑی ہی قاد ک اچ نپ ےس ۳

 رب را تم ںو اشک یلوس جاب تاک اک کس + ے اچ نادا ٦

 ۱ کراس روا ںیہ ےتاج هاب ے رات نشو مکے سس یلااب نشلوک ال کیا یم لا ۱

 ۳ اچ ہں کرک کلم اشک ٰ

 | _ے یر موم ےس رار کے تھکا ین را رب

 شی ںوراتسرھچپءےاپ رک رگ رر یک نک لاکچری ۳ ۱

 کو لی لک _ِ
 وہ متر مرد ماع ماظن مات ےن سیم “اج ار یے راس ےب رکا نس یف لک 7

 کم یوم روا تارروا دے رام ڈے اہ آت رف لر افر گل وراس نلارگا+ۓاج 5

 ذ_لاعتشارکچ اوہ و زادنا وام امگر شه _اسوکترالیمقآ چن اء ںیم اج لرب .
 ۱ اکو ۱

 وہ نیس نیس رٹروا ںوراتتس تا

 تمام ےس تای ٢ ین رت ینو ے یئاج کس ع یئامنجر ںی ںؤیکیرات یکرگج درج ۱
 ےک اند ین وراتتس یی ےس اناج ایک ٥صاح تیر نام اس یش تاک ت لالش روا ٰ



 وام ترا ۲ ناتا ت کی کا ب اکے راس

 u کولاک 1ن امن ی فراعمو مو راس دیشب لوس ۱

 : ںومورگں وت ےک نواسنارکں یہ ےتامرف اتش ما ےک تروس
 | قاچ تقی ےہ درن ےن گاز سے ےک 5

 ۱ “رکن ایل راگدرورپ ناخكا یش ےنپا ۱

2 

 نیز شاخ وضو لئ نیرو ا

 ںیم رکن ایج یا گا تال
 راوی سو کم ضا اک کہ اس

 رج 2 ناوحروا نانا ۔ے رکن ای چا خاک ا رپ کت ات اک ےہ کک 3
 "٠ لاق نیز روا لاح نابت بس بس تان ابتر وا تادامج ءتش شر فروا ن روا

 یی بج ۔اھتدد ءاھت یکجا بج ںیہ ے رار ق اک ایرو تک کی سا ےس
 ۱ ہرے رس ںیم چر منسیپا

 دب یک یوکے ایا چنگ ترم کج اتارباف
 - ےہ ےہ جج بس سک صد دم وسوو دو f و سا اب کرضتک ال رس تکدسک سس بم آب هی a ki E iE ٭ ئل ال ا تو وع روز یارب تے ےک 1 دب a زن یی دویردق ےس اب 1555 E اک 3 ۳۹ 1 ین اس بش شب لی

 ۱ ۳ یس نسب ج سهم 8
 8 ےس یک ےہ ۰7 ی فی 718۹4روا تات 7۳۹ ۴وکر ک

 می رخ یو e لا لوس تا ط:....:ۃروس عوضوم
 ۱ ےس می ا “ديدجلا EY ے رت کرل ا :ہیصسقت هجو
 E اد مانا روس یتا روطےک مالم لس لا ںیہ ےک ترا نک ےک رب دعایکا لیپ وک
 ۱ 5< ۱ اھ او ںی لت ا نو ود رخ اک هروسن از وا اخ اکیا کوس طب دز ےس ت روس هقباسن

 5 ۳ و رج اخ ااا اکا اےس روم ہے



 )1 .)- ترک ست کارا کلا E یت یک

 ۱ بخت کیا لک یث یقافناروادامچ

 ۱ نا لوس دادا ہک ود ے اوہ نایب سش توسل اوج نوم“ وو

 ےس ایگ کر ابرق ن اج دوا لا ےیل کدام یکن یدروا ےنال

 ینا مقوج ایگ ایک گا یارف رد« ےنید بیت کشا لیتی ٹ قافنا
 نم وہ دہ ست یس ے رکس ی رخ ار 5

 چ جی

 لس ار تک

 _ںیھتا  فواشرا اب س ان نچ سی ناش یک: ہی مارک یم
 لا مسالک خ ےن ںوھج کولودو ے س نامیا بب ©

 . کس تو تزعر دق لتا ہو ے وب کیرش ں لو دا ردا ءایک رخ ۱ 5

 ولرم نا یش مارک ا درعا ک ںی کل ٠
 فرط کشا ےس ومر با مات *«یتسحلا هللا دع والک و" O ۔_

 بهر عواک ال وا امت اے

 نا اس و ی

 انگل ا هایتان وک ہر عر کا یک ےس یکے سم نر آ

 تام دخ یکن رد روا ترصنو تاک وڈ رکی ری ایک کہی و اکبر اق

 ناروا گے دام ف ف اتموکن ا اھت شا ے جد کت انحر اش یکن ازوار ہیلع
 دل اچ ناپید فاز« نانا [ 7 ٰ

 ( ماش نقل رام ) ۱ ۱
 ۲ گیس یا ريز ام

۷ ۰ 



 3 ارگ تر بل رضا سی تم دم 7
 -- ر وااوہاٹچپ ےل ی دیس ااو ہاتھی سالک اے ںوہنا ہے یھب علل یش
 ۱ دا گر( ترور )بسا لان مقوا قدی

 جاکر اچول ےن ںوہناروا ۓال فیل رت یا نیا لپ ۲ رج نات اید رکن رخ ںیہ 7
 ۲ ےن نوک اب باب رخ ےن تل بب 1ت لوہا دی دا دیک ترا اح لات ی روا مکے ے
 ۲ کہ گ ےک یک نشا لر ج ۔ےہ الا رک رشرب هم لک خر لاماراساتیا
 ٠ یار ے ےک مخایک کن جو _نارکی روا ے ما ما اخ وک ا اک تز حلا بردتلا
 ̀ مانی ب2 وب ےس رب طاقت روا ترضخ و مطلع تیر ضخ 7۹9۶
 ران ےس بر الکی یک! ا لوس ایک سحر س
 ٌ eT یم رے بر سا سس ےک

  TETٹر یک 7

 شان لات ارد شرق نر اول لات دلا وج نوک" رقم اکو ۱
 او 6( هساجوم تیا جا ہری رن ےس ےک .لاروا ےاج اچ ا ا

 لا ا

 ECT Te ۲ )چای این ایب ےس اگ

 یر ا شش و را قرار وقت 5

 نارا رایو سکس پات و داش را ۔ںیہ کت ۱



 اشم روش یف نآرقلا ممی

 (۱۱)- لو ناف ےس تب« ےس ال ناروا و« تخیل و کس نا

 ےک نانا ےہ ہلا کے هو ے اوہ نایب ل تروس سا ر

 حک بم زو بز یر پاش یک ا هو اے کن ایم تقیقت یکی دن یک اد نما

 کے بحاو وہا کرو ہے بارم اد وجد کیک یاب سا اکو

 ییا ںی ے لا بن بصء ںیہ ےک رپ تز کک د الواد لام کول ل
 ل ۓتداک) ںیم رگ مس ناماساک ام دی ااصیراسروا یکن یر

 رد یز اتو تر وا زی س کس ج ےہ یک ق ا لام کاتو ا
 ہلکے ان تو کار چن لب ےت رک شر ساوه« موم وخر اک ایک ۱

 اف ےس لاحاکی کد نیا اند یک ءےس اتا ال ناب بس رکن یم ٹکر کاڑ وک
 یکن اہو روا ے یاو رنز کت رح یگ ےس لاوز رچ رب uly روا حس

 کارکرد گوکں ونال ےک ی( ٣١ ۔ںیڑ لاد ےس یتاب شیم ںی 5

 یکہ تھ بس آے ےرسود کیا ہال ود ےل ےک لو تب روا ترففم

 یا ۱

a.کس تترککؤ ےن ولے یاعترتلا سی ۲۵ سم تآ  

 ۱ ۱ ٠ یکامغواشرا سود 5

 کج ےتوہ رات تس لا برضو بت الآ کر ہ ہک لگا ...٭
 ایکا دیس تڈ ےک لک اوکں ونک چت بکر کک ارب نان اتے رو ےک ۱

LLانا  

Sas ®پا  
eنا ایگں وہ هر ای ںیٗوہب سی اتد تاعونصمو تاواجیبا روا لات  

Ae ۱ 

 وووصو



 ]| نتساسعوکر ۂصالخ .

 نیا لر هللا ےک دَ سیب رس ےس فا

 روس. فش | خروس ےک“ | روس تا !ةرور حب لاک ات ور ےس

 تو
 ٣ےه

 تیبا دے تاج ات مر نل ۱

 ر

 ۱ ..(۳)-ےاپ اوم کل اردص اک تعاقب سا (۳) تار ایا ہرئاداکن ارا<۳)

 .۱تمآ(۳)اا تی (۹)۳ تی (۳)ع فی )کیر برضتعاطا ۱
 5 1 تقام لنا ةر كق ور تن مالعا كتارا ایامزف سیم مر وک

ٰ 22-0 199621 ٰ 
 ید کز وز جز شعر روس نیس
 ٣اے (۳۲)#تییآ )ےک و نا اقب بایاروا )یہ ری ر ار

 دا 1 “تان دیتا "ملت :

 ٦ متری اپ ک ہللا عمس دق *ے تہ اہک «کلاج ا ۱

 ۱ ْٰ ۱ ۴ یا ی گام سرب قت اش رس نا ۃروسءنوتّنانلا روس جلا

 1 ےس تیا وک 1 داد خروس



 ۱ روروا ۴ر ےل سی موت از اظ وج ںیم اج وہ ادیب ننام موق یی وو سج

 ۱ رخ یکں وت ےک م قا نا زون سر زاب زا ےس نون ےک مق یا دب

 ساز آل او وک طاس یم وق ا سی تقوا« ر کن“ یم یو ۱
 ےس اہک ا ےس ایگ ایک تے ےل ام ےک ےل لات ناوک وابل یم جو
 ۱ ام
 ۱ منا فلو شی رد ام 700 اف رض رک ٰ

 ` نسسان نے شا کک نج نا لا ن داقتسا طارش( )ےہ نک ۱

 کت و لا هر مولع و زارثا اکرو ززوا تقاط یکں اروا وم ت ںی لد تریق#

 ےک و ۔اتک رک یل اھ * ہدامتسا اروا ےس نار روا نوا ےک لا نانا

 ۱ ۲۳۲!تبیآ(۳۰)۲تمآ(۱)

 | تی آهک د ۔نایب اکہ طاقم باپس ال امر وکر کس دن عروس
 ۰ ے کیا لنوو کر افک )نیمار فا ماقا ںیم من ور

 ۸ تیآ (ا) ےک و. شنا DL rnc) اب (۱)زیتام
 ۹سآ(۳)

 )مد )ار ےک فلا روس
 ت 0 د۔ نو نایب نار یماکے کارا ےک شرف سا( )از یش تلاع یک

 ا تی( )۵ت () ۱

 ۳٣۳ت تک دنیا لا لا الا بحار وکر
 ے ادارت ٣ )۔مارگےۓاملع شک رف (۱) ارب ور کریم ا روس

 ۵ تبآ (۲)۲ تییآ )ےگ د۔رایم کے رکا دا عج (۳)ازسل تلاعاک
 ` تا( ۳)

 م زاهد نر غلام رف یم اربن ور

 ۹تہب تم مس



 یکم یم ا رخ ںیم امہ زار نوقفانما روس ےہ

 ےک رے اتکا نا ںی کت لی افت ےن
 قا مردن ناک ج نیت کی راردیب وکں ونامل سیب روا

 ۱ ۱ 5 ۱٠:۹ تیآے کب - لو یپ باہم اے

 زی ئے ضم وس

 ٰ ند ےک تم اتے اجا ےک پروا ء ںیہ یک کو ئل ےک اتا ےک مل عشا
 تماقز ف۵ یآق قآ تا تی ا اد اوہ کام میک

 ۲ _۹تیآ ۱

ITI۱ متی شب سم  
 ل اس لا نا اوج نت او خر سا سرا

 ۳ ست ی ۱۵۰۱۳۶۱۱ تی آے دو ےک آ
 e ات کو نایک الط لئ ےس ارب وک ےک یق ا

 ۱ بازع ین سم و و مت یم الا قوت ایام ف یم رر ۱
 5 ۱ ۸ تی آے نب دعا

 لوس اوزار )ورق ارت کر | عروس

 ںیہن مل ہیلع شا یی وال ور وم یگں وہ جراحی ی شرف مل ہی یلع شا ی٥
 5 لباس با دو کے ہہ شرف ایکن وناملسم ی ایقلااڑ یع(۴)ءےگ ںیدےد الط
 ۱ دف بالن مالا یک کل اہ ےس مت کل ایکو

 »سس. ۷ تییآ (۳)_تییآ )کد

٦ ۲0000 (DUE rS 
 ۳" د AR ےن ںی ا ورم
 ۔ا+تمآ



e Rm 
 تاپ روت زاغ اک ۱۸م را ےرلدالاۃروس

 تاب ےک راه

 اما جن رسا یس اتایآلارتبا
 ےس کادر ہکے س کد پا فنی ئوکس یم تیہاج نام ز ںیہ ماعهد سارق

 ےتا یر ےس ےک مجرب کیدزن ےک ناو هی یکن امیر یم ےیج ےس ا ےل ٰ
 یم ان وخ تین ترم تیا ترو یم یھ اعم مات ےل ےک ہشییپ ناف 5

 یک ےن هیون تماسلا نب وار نوان ےک نا لار کل آل جیگر تاک نوتا
r rrr rkی و و ی ی ری و و هه  E Iاس ات ات  nیزد  

 ۳ روس اجساد کسے رات کل وزن بحر روا ے قرون و ۵۸ یکم یر کن آر قیم 0
 رب فور ۲۱۰۲ وا تام گئے۹ تای آ۳۲ ور
 تعاجر وا(۳)تاراظاو ار ناروا )ضا ےس یاسینوا-۱) :ةروسس عوسضوسم
 او س تعامج یار کن وول لا نر )٥( ترادص لر ) رس با اکی اس
 لی کما سو

 ج1 هجزژ یف کلداج نیل لو لا مس د" شتیآلییکورلا:هیصست هجو
 _ےڑوت ا ےل راپ اتم لدا طفل

 ےکر ہوش ےج اے ںوہتجے رکو ا ایس نا سم تاور اک رارگو شرب ںی کس لا
 یکن اےس کک 21 اچ تروصیگوکالاپ Af اک اکر اہظا راب دا ےک رکی شم اس ےک اپ درا لس اتر اہط

 یاد سی تیلباج مایا لع لول رح تروس کراہت روا ے اع ای یہ ےس نو هات کرن اک لو ےک ناروا

 اقسام اتوار ارصا ےک تراکنش او دوم شید ںاینہ تعا ےک لا
 ۔اوہ لوک روسی | لیٹ دات رح یک ۱ اب >۵ شدید ۔ایای دارم اناک ةر یک ا ےل اروا

 رح والاسر اتیا ن اک روس سارا اھت رپ تلاسر ہت اخاکت با رر٣ :طبر ےس روس هقباسب
 لای ای رند لش 0۰ در ةر [روا اھت ن ایہ اکا یو را لب نامی لیاری ےس روس کر رکے ےس

 ۔ےس کر رل ںوتروس ں ونور لش الج اداب رف حٹروکںس ایش پ ھج شٹرامظبلم گر وبا اپ -ےہ

 باکس انب اتا



 ۱ روا رضاع ںیم ترف کو روتا ار وفا لو ترم ایر کت
 را لم سا اپ ےک اچ رو یکتا رد مگ ی رش ےک وا آے لاتروص
 وه وقت با ںا۔ ات اوہ سیل ان موا فرط یک ات
 5 اواو رکی هو« لگو مان رہو پا مت وم 2 از یم کا بدار ناوم

 ےب شے احب با یوم مت م تمرض کربلا وج کری کیے رک
 ا ےک را وم وطن ہری سی یک پ ؟6وب ےس ہراذگاکں وچ ےریمردااریم ؟ںؤئاچ اہک با ۔ اہ لص ۰
 لندی ب ہلوخ دیس ندا

 ۱ ۱ ا سیف وا اد ےک ٹی
 ۳ نم او "۳ گو اچ قر ھا

 ناضمرر یم ۳ف نآرملا میرات

۳ 

 ۱ 07-00 ہنس سن 9

 رکنا ےن نوبت ںیہ یو نازل ام یکن اء ںی اج نم ںی این ا
 ۱ روا کوچ ور ضوانگا پل ےس تاب لوگروا لوتمان کیا تاچ انچ ۱

 ےک ارتياد ؟ او ایم اس اج درک رار اک اتل یا
 ۱ ہى ہو سی لال ید

 ۱ بیا مون ی ی تر کک ارے هات ۱ ®

 کر ےن زوررگا اروال یک رے زوردامددراج رولو تتر دق لار ا / ۰ ۱

 بعد ال اھکرکر کج یہپ تقوودوکں ذکر اس ذہن تا کک ۱

 ۱ ات کر روتر )یک



 ۱ ۰" ي ٹیک ےدوجومھ ڑی رہ دلا 0
 ۱ ۔ے یگواھرب تات کی راس مع اکی امت ڈار امام رظداشرا ےس ےرمنتیبآ ۱ 5

 لات اد اچ ہکو حجم ںوہ ے درک روم رم عن آلدآن تاج
 ۱ ےس اتوہ روج وم ات دلا لار اچ ول وم تره روس یوآ اب روا ےہ دوم

 ںایشوگمرس خر سا سش ںی ٦کا ام رف دارا میر حب ےک ےنا تر یک اھت ۱
 فال امہ ہا نی ہی ہدرواوہ ینا کل ولادت ورک رکا کت کوج اناکروا
 ۰ ۰ ی جا راہ ایا لک

 .a تلضف یکم السارالع دوام ارا 5

 ما یک یب رک اہ روا ساب ۳ شرا یک لئ او ضس ارتا
 رو ںوگول ناروا نبی لب ے راہ انت شاک( ا رف اشرا تلیضف ک۶ ایاعروا

 تقو ےک ن 1 لوک لو اب فریب تاد گاز اول ےس تود ای مم کن یش ۱

 ۔ے ںایعایھگے تی لا تلیضف کن ازت یا افرا
 ے مج ناک ود ےس کر اندوه نر

 ںون ےک اوج ایا رک کلا دب اگل وگول لا ےس ا ۳ر ہت یآ ۱
 7 ںوگول ےل اوا « ںی تب ک ایتود ا یراصلو دوم « ۱ یک رم

 رایتل نج ےس نالخا نت ای نئامضاپ نا۔ےایدرارت تا اکی دش با زع
 ںی ے ےک نل والس اب قود ید ےس نا ناچار تاطاعم .

 ۔ے مارتاتطق انکم ہارفے ڈا ٠

 0. تریو ص لاروارثلا ب7
 تل قود ے ناروا ںی کدو ارس مهيلع هللا بضغ لا

 ۱ _ے توارع یا لا لوسر روا مالسا کر شر دن نا - ال نیٹ اتم ےل اد



 - < ۳م ارش ۱

 لوسرورشل ہد کی ارفواشرارب تغ مچا کیا | یر کشا ےک ا ما بز روا
 لا« پاپ ےک نا هورچ رگ ا- تک لاک کس تومو تک لوشم ےک
 یگ ار کرب اص ںوہ ن ںویکر ار قا یہ ےک لیت نک ےک نایاب نا ےس ےک

 -ںہد وج وم ہتاعقادرامش پر ےک عر ال تری ٰ

 : وا انکن ایم ولا لاو ےن زی نا
 تر ءاہکا لعب ارجن ایج ڈرا لوسر ی ے ےنوہہ ناملسمم) ےن ہضاثو لا( دلاد

 رگہ و ےس لب ایک سر نوک یا رک اقولا لاو تیبا سا ےن داود نا دصر ولا

 ےن رت قت ایکا اف تفایدد ےن ب پر یک کئ روضت تاب ۔ےڑب
 لا اے رمزا اروح ! لا یگ ءاید باوج ےن ہا کولا ترشح ؟ ای رک ابا
 ۱ هکر اج _ ںیہ زلاو نرم هورچ را درک وک ا ںی وب رات قو

 مهبولق یف بتک کیلو” ایارفردا لب آہنی ت اہلی ات ہللا ںی ادا
 ۱ رکات کن روا ۔ے ایگ ای دکن امیا س لواو ےک ی ںیہ کولوو ی «هامسیالا

 ٦ کانی تشب ےئل ےک ںوگول ینا روا ءے یگامرق ےس سرلا نور ےن شا
 ٠ -۔ےداوٹل مت کلا دروا یر نت یی

 قاب ارگ ناش یتشل ناطیقلا ب۶ سش “لک ار الج

 ۲ ۱ لوسروآ لا ل ناروا نیٹ نمر م م مور وادز ارض نیل اےک سس 1

 ۱ ےک ووو اا اے ے ءانایا۔ ۱ ی 14 یدرار رکا شر رپ توارع ےہ ملا

 حشر وا ںوٹیرتا ضن ےن ںوہتج روق بات تعاہ ئل ےک ءاز یاس یز ۱

 ا تری اور نیما بزند ےک “لا بت تادافم
 4 ٠ _ںہ ےہ اکے ارا

 فتو اقا مرکب تی دوس ۱

 4 هد« یار حس نااشاروا ایدرا رٹراد تاک ت نج تااپ لا ے وہ ےن رک العا
 . ۔ایدرارٹ شا بق ںی اےک وہی ےاتس ود راک یار ےس شا ۱



 ندمرشحلاد روسی نا °

 ےک حا ون ےک ط_ تارہ اوم ھی ےن ی روت ےس شب دنا
 کروا قدر روش یرادغروا تشایخرگو مر ویک تر فا li لول دوی رحب

 وب پرکردن ےک وشو کھڑی روف رم
 ردا آے شا ی اوری ےنیپا تقورب ےنایلاھت لا ۔ایانمب واک کر یہ
 با ے اید ڈو مر پام ےن کیک الہکل اروا ے لیکن افق پ آید
 یکس ا ای آر تن ی وچ ںیم دعب اج لپ ےس ںاہیی ےہ تاب یا نور نون
 ینا نب ریا بحر مے ےگ اھچب ےس فوق ےک ترودو یکے اج ایدرام علدرمگ

 مور ٣لر ےہ ہیک رم 7 اس تاک یو بت رر دا ے ر یک )۹ 11 مرگ 0 آرٹ ا

 ۱ . لب فر ۳۱۷روا تا۳۵۵ تار ۴
 باسا(۳)_مارتیا تای نونالص60)- ی نیزچ اش لا-...:ةروس عوسضوسم

 نیشن دافتسا ایزا شش( ۵) ےہ نکن انہ ر رکو م لکو شش اتو روا اتو« لامپ ننآرت (۳)-اف ب ایسا 6۳ )مات ۱
 7 لاتا ےہ ترو را لوت لس سش ترور یارک 1 NIE ساد سی ترو ارت _نلآرقلا

 ۱ ۰ ۔ے كا اب تس ترور
 روا: ا ٹکا کں وول سہ تن ین ے مرتے ایا طفل اکر ںیم تیب اردک ۃرر لا :ہیدمست هیج و
 7 روس سا ےئل ساےس رک اکے لاک ےس لورمھگروا ےنتریھوکن اروا ےس رکی ٹکا ےک دور لش روس کا رکن
 ۱ ۱ ےس رح( روس مان یا لعاک

 جروس ی رول ےہ کرکے ایام ارضی م اک روس سا ےن ا نی شارب تر
 ۱ _یئوہ لزز لت ک مف یو
 ود ے۔ ووپ فک وا تم ین سه اص ک1 ےک روس یگ :طیر ےس تروس هقتسیاس

 ےل ا شم از نا کود 11 نک مروا تبوک یت نرو نشر لوا محک کردن ۱ ترک انک

 ر خا روا ئی ے اب رخ نیب ماکجا ےک ےن ںی نامرد ےہ یو لکه رکن تیکت صوت ت بس اتمر ب روا ۱
 ماقحاروا رات 1 تر آے ص ۶ی ارواع 7 ی ال ترق لاک ال روکے راتکوکن وناس ںیم صح

 ے ا رف رکو امج و لالج تافص ےن ےئل ےک توو کا یک کج ےہ ایا اد عاک ےس تفلت کیہ
 ۱ ۔ےس رہ اطار کل وتروسر وود سل ل پسان ے رود کیا لس ںی [لداضعروا



 نگار و اکے نم کر رم ےل ےک تلف یکن اوان وی آرازبود ےن نان
 ۱ اتا پآ ۱ گو مرتب حلق وو ولے وچ رو الع نا ی روصحر یل لںولو یدال ګور ور

 ںوہنارک 03 جوک روا ےت اول تشرد ےک ایر رص لا

 رک وہ ےتکساج ےن ناماسانقج ہکایامرف ےن ف بہ ی رک ل وق والم ےن -
 شیک کا راس ایم هرجخانچ کاج گامی
 ۱ نام

 م 1 لوسر ترع ۱

 یی یس وسرشلپ :

 تا اف اطف گو للا لوس کے ایک اد منو وفارلس ےک کیت تما
 مگ وال وس توک )اب کرے سا ںی اف نے زچ ں ر واولرک ل وق
 ۱ ۳ لروا ےہ عملی یت

 e ۱ کل کام رف نقلیه

 نا ےک لا لوس ےس ےربن تی آم نی مینا ےن لا

 ۲ رکن اب طا یکن یذ ےک شا ںیم چے اہ دو« نایباکتلیضفو تک ور نا
 یک اروا لنت لا گولددرواءایگایدرکر وکر ترحجارواایگناید لاک ےس لوک

 جلوس ےک اروا ہٹا رے رب 2 ایک ر کوش کہ دپ رد شاکی دنمماضر
 ںیہ ےتامرق لات دشلا ۔اھکد ےامت میپ اک یر ئاب رسو ترش یک نم نر ےک

 ` ماع تی آس ۔ںیہ جس ےس لو لو گولی “نوکیا صا مه کیلو" .
 رزق 2 ٹو کی سکے ںی نا سج اید رکن العا م اعاک ت فاد یک ماا اج

 تاک 4 اتا اخ ا_ے رم کتیا ادو و لک ؟ںالسووے و

 .٠ (یرظ) _ےت تگ امس امت شارکع دیسک ا اک شا لوسر کات اتم



 فاصوا مارک ایام ا

 ایس جاہ گچ. نایک ت ایف ک احیزاصنا رس ۱

 تہب دار نانو نامید مت هود یار

 رکا ےک الغا روا تب لا ےن ںوہتا ت کد م تا ۔ےک یوم
 اکر یارب وکن ا ںی رنو لاوما ےک ا یک مش یار آش تا ۳

 یوکے لیکو ایا یکن جاہ درادوپ ںیم لو ےک لا مگ وم رایت ےناڑب کیش
 ی قس ق افدوخہورچ رکا لپ تک مق یکے نا پا سین وو ےہ سین وت

 ۱ وج روا ںیہ طوق ردت ے بوی هرو روا دو کوچ ناکہ نو« را

 - و ےاد ایں الن گول ین ےہ اء و ی اح اک ت افسنا ۱

 سس ارگان لیکن یت ام م کس کس اچ
 ٰ ےک مایا ی وزن اشک یب آس ا اک راقم اکر اروا کوسن ل وقعا ےک

 باک ک ہ لد کا تیب ارگ ارے ئر ال تاقتاودن "
 لوس جا اا رے کن ام ماما ترخحح۔ےہ بج اور م تح مارک ۱

 ۳ ےک ار وک ۱

 ۱ ۱ سرد لوک

 مقر راستاد نب ا
 هست مایق دعب ےک هو مار ار ادناد نیم جامع سش ا٭ر کت یب آ

 ںیہ کر تبحع ےہ ناو ج ےس نا اکتیلیشف کوکو نا ےک ہی مح تما لاو ۱

 ر0 2 یھت روا ںیہ ےس کب لطتررقخمےسللا ے ےک ناروا ئل یا
 ۱ او قرن ےس یب و بر ےا ہوکر ت زی اکن اما لب س لول رام !رّللا ےا ۱

 ےس فرط کی ایس یم لد ےک کر هارو تا ےس تی آیا! نیہ ۱
US. ۱کسی تل ارز شا فا  



 ارگ ی ںیہ یک ادصم تی آں ارعیشروا اوت, بصادن تم ایگ ۹
 ۰ لاو تعامیو تل فرسوا فر ادم اک ۱

 )ے ٰ ۱ لای زابلام وقف

D/3لری نایت نت ےس ارات آکر  

 نر دید م اکے ڈو کرو یک ںویدوہی ےن مل ہیلع للا شا

 ' متوڑوھچ ترم کاک سیر وا یورک کوہ ستاری ند ان
 رکا وا ےک یو یھ تام ےس اھت یک ایا ڈی رب اے د اہک

 کن اک ارے لات شا ۔ےگ ںیم دم اسارت ؟ تی انک نج ےس لالچ رگ
 ۱ روا ےک نت ںیم 27 7اس ےک نا اے ےک ےس عیب دم کد و ےہ اٹھ یش "یوو

 ںیم لع کری شیر وا ےک یک ملک نایت کک کج ےس نارکا

 ےک ڈار( ٤ں وناس )راہ لرک_نویص رب لا ےس ےھت 11 ارے

 ۱ وب کا ادب یک نم ےک ںوتارلسم ںی ادوبجی۔ےس ہدایز یک فو

 4 یگ ںی ںی 1 یکن اےک سوز آی کں وراویدروا نوک ںی 1
 ٠۰ گلا لو ےک نا کلام ںیئ کا هورکل یہ ے کل اخ پ آ۔ ںیہ لانمدویرش
 5 ` یکن ایش لاش کن ا تھر سیل وج ںیہ کول ےے ا ہد کیش ےب - ںیہ گنا

WG ٰ ۱۱ 5 ۰ اے رو وو سرو  

 7 ۱ 1 _ںوہ اتر ےس نا اعلا بر ۱

 ور هم ی کس پے وہ زی ےک ترخآ وا ر ڈے للا

GCE, ۱اک ا ا و  
 ۱ " 1 او ےناجوہ لات ے ہا ۔ے یراپ یکن قلمی کے وم تمر قے ےک ںاہو

 60 کا سقم ارے ا راج اکو رے ےناج وہ یر ںوتساف
 ٌ 7 E نم سس ات یدک



 لیلج ترم لری نر تن
 مہر گا کا ا فہ ے نایباکت لالو تک ری نا 7تت ما سمت ہک ۱

 بس فوت کلا هدرک2 تیل ےک پآ 2ت ے دکل زا ڈ اہ کلن آ ۱ سا ۱

 رک کار ت نیم ے رکن ای سا یا یک رط ا مہ ۔اتاج ٹیپ رواتب
 چالش لات نشین ایک

 صوفی تام ییرخ آ
 ھڑ“میجرلا ناطیشلا نم میلعل عیمسلا للاب ذ رع ماش

 تخ رار سے ےک لا اتاق مپ تای آنت یر آی ر شتا ةروسرک
 ریش تاجر ند ںارکا۔ےک ںیہ ر تسر ےل ےک ی اوج اکے دامرفدرم

 سس اکے نر ای یھب ایس سس سس اکے رم ۱

 یے TT TF | روم

 رکا کن مند اکا یھی “هللا ودع” ار انکن اردا ےس ایگ یکے قد د یکور یو

 شورو اچ بکس ا دایی "روا ور بل و ۰ کر ۶ 4( ۱

 ۔ںؤ فو ۵۱۳ تاک تا آر٣
 . راتگاییلات.....:قروس عوضوم
 رکن اس بج که ایل مکے کب اخوا ولاد نامیا یم روکرےر مدد ےک رو لا :ہیمست هجو
 رت اپ 6 ورو ل اے تد ک ا ورگا ارن اس اک نا ' “هونج ماف” لم 1ے رگ رج کاپ دات

 ۱ ۔لرہ لزا دان لامر ےل ایی توییت لا نا 1۳ 2 هاو رخ

 ےک ر وس سا یھت سمیر یک کید دے د وہ یکن ام م را کدو :طبز ےس ةر وسا ےقیاس

PJتن ارم یکے کر ناک قلع سس ںوتروحت اکر تم شش صفا ( روا کور تراقلعلت_ راکول ونال ںیم  
 ۔ےہ راشاکےن را نم 0 AC تانموض ت اکر شہ داس



 لی! ر ا ایا للا کے ایگ ایک ادرخ ین ھتاس ےہ
 کج لیست اوت اس اتم الچ اک نا کج روا ےہ تسادرم

 ۱ لس لاک ےہ اجرواہوہررود ےس نازل بولطماضر کش | سری
 ۰ حیا طا EES ںوہنا کو رگر اتا کوری یگ ماللار يلع میر ربا ںی
 ۱ کور رعد ےس ہلاک اج نکرد درک رد نرو روا پاپ

 5 یر ر دایک ھجر یم فرط یت ءایک ورک تره ےن مچ !بر ےہ سا

 ۱ اد حت ےک ےہ ےک ںورفاکک یگ ! بر ے را اس شنول یا فرط
 ۱ ۳ .o ۔ےالاو تگ مز ا کش ےب ؟ےدامرف ف اعم ںی

 7 س_ترزقو تشکر ایام اش فرا مر تبآ ۱

 i ےہ کن امیادذا "و نادال لک نشو ن دبے اپت لکن آکا ںی
 ۹ 7 تے یار تی فالق ےک ںونام لسی گیج ما دس رفاکرتاعم لپ ا بر کوس ست ناکا ابرفہ دہن کیرش یھب یدک 5 یگ ین ا کت لوله لو« مارا ےک لورفاکن ات ۱ ۱ ا زا اسر لکل تروس هرجا ےک کک ۸ چ اوہ لای ی رت یاب

 لمس ناقرو یاو آل ااسالاراوےس برادر ۱
 . e IZ BIS ۳۸۰ هم متر ابآ ۱

 رفا توپ نادل ودر روا ترش ایپ ےک فاک یت سو کل هد ںیہ ۱

 ک ۰ راک ےگ ہمارے ےک اندر ےئل ےک سار ایکو دک رک کلاس

 ۱ e ہد لابی راک اج ایدرک 4 اے اوو ارون وا لا اربمرولرزو لام وج ے تل وس

 ګګ دو نوت انکے اکو کیک کیک کرک ن ادلب گے دت ےس رگ قیا واخ ۱

 ۱ 5 مچ نوای ےس لام تب ےک تم امام گرا ۱
 ۱ ۱ ا ا راز کن دا دا یگے اج کب اداب ےس ۳



 2 لیاض لا اک سا کید زن یا تر ۱
 2 اد بیت کلمه برو فاکس سا شی تزوص کے لاچوہ ناملصم

 ہراس س ت 0 ازین اگے ر قاب ای کن ولوو و ے امو م نارلسم یوو رکا )0۳۹ ۱

 دیگ اک رم 1 1 امل نایمرر ےک ںوار شرو ںوفارلسم ئل ےک

 i ےس ال للا لوسر تم یک نوٹ نم
 ےک پ آسرو یکن امیا لاک ایگ اب روک قیر وضع اہ کت یبآ ۱

 نیل تیپ موم ا لگ زرد لالوبرض اع 2 ےک تیم لا ۳

 کسا لک کی رش اکا ©
 . )یکے لام ےک وان )یک مرض ید 9
 - یگ یکے نان ز 6

 ےک یی ور گے یا پے فکر 9

 0920 گل یخ اب ہن ناب ردا تورا 9

 : زرد فال ریس لوس کی یب ۳ 9 ٦

 9۳ یار ںیہن ص2 ےک ںڑرو۶ فرص تعم ےہ ہک د دای

 رم اچ تیا ےس تا گه ےس لدم اک رجب ےس

 یسک یس سید رو ۱

۱ EET 

 »لری اال ارب گلم زو ا گشال دور فلا روس

 الت روس اے١ هراس اقا دف اچ ؟روس نوا یکم رکن آر قی لپ ِ_ِ

Tirr۔ںیہ فور ۹۹اردا تام ۲۳تا  
 ( ر ساگا شام ) نو رک ںی اج نت یم موقرہ - نااشدر ذر ار... :ةروس عوضوم



OD وچ 
 ات صلی یا کوی ایگ اید کچن ے دات ےک لہ
 لوقاکن ماپا ومد یدودارا لوک رک لپ نوبت اب کسایی ےک از
 15 ےک نو فور ام ف ںیم ےراب ےکداہچ ردا راه املاک

 ۱ بی

 ۳۳ ےہ ےک

 اک ای دی وم اع روب سالم تم حب ےک ےن ایک ی کدہ یکن ادوار

 لا فرط ی راہ تشک یار ف ے لار ینب ےن یا یک ترشح ۔ے ای
 ۱ ۱ لر کار حب روا نور دق ی کت ار روا ںوہ لوسرادہ ا

 سم لینا ےن نو اسی کں سنا نکیل ےل تا مان اک لوم اتد گرد اک ۱

 7 لک نیم قا وتر کاٹی عاک رکا فیر تم ۱

 ۴ ایک کپ لات لن ی چ ما ےک وا گوی اردک رگ
 سست اچ ۱

 وت یش پت کر اف ۱

 EZ ہت ایام ام مر یی ںوگو ۰

 ۱ E a رک یل یارک یہ
 < وہ هرز مقود وای کارا شرف الت _ شر گا شورفزم«تیلود لاء مل یا ہشام لے قصز ۴ ۱

 5 نشو صارف سہ فلا وس ا فا تمم ےس وچ انرکادا فتا یھب یا کا ا. الا ۱
 یگ رت زر با از ف یم نجوم ملات هارو« ۱ ۱

 ِ ۱ 1 ام شا نا تشک دا ےک اج شش تم ىرەت ؟روس یک هےیمست هسجو ۱
 نوار گل اکے بوک تہ تاب ےگ شاک “ صرصرم ناینب مھتاک اًفَص هلیبم یف َنْولبقی نْيِذَلا” .

۸ ِ NT 

 _اوہ زر تم شش امان 6و روس سنا ےس ترس ات نم یگ

 7 ِِ دیس رس ترو کرد توو ےرافکس رو قیام : ۔طب 3 ےسا 5 زوس شناس

 یس اب ج۶ ٤ کج 2



 سج حت ہہ
 نوک ےررعاشم اک ارواءے یک دلا لاو رفت وحب مرج اہک ا رروا تبیارب

 تر اگ کنش چاپ گچ رب بنام ۱ ۱

 بیت کل اوا تراش جانم کیا
 هزروا_اگا يه آے تراش عام کیاوکن اما لہاےسا*تیآ

 الا دام تب لا. و ناج شش ےس ار ےک شنا روا نیا لاک  لوسر ورا ے ۱

 رطح ںیم نم ےک لا روا ےس ایگ ال دنیقتم اکی ایماکم ی ورقا شوک ترا
 یک بے یک د بیخ رت یک وینا رقروا تارا حر یکں برات:
 ره دارت کر رد نامی ال یک رطح ورکی ی اکیس ا

 دم یم ا ا دعا را

 ںیہ ےب
 کج لوس رعب ےک ںی کشا دری ۃ روس 5

 شکن مموری عزا نا لوس ںیم ےگ ابر نایب رصاقم ےک تعب
 یوم وج و بوس

hE SS 
 سس سس سس سس سس )کا

 ر5 ۳ ۃروس سس

 ںی, ہلا ھر کہ اک یوم ولاردا اتق ت ایسا اکت لاسسرودیح واں یم فقل 5روس_یلایم :هیصسنن هسج و

 کدوم ےس ال ان ؛ کر وا تانا اک رل اسروریح وا لرا ورک HE کس ریگو روا تمم
 بک م لا اکو وب نا گرج روا ے روکے انور یکود تن < ے روک شیٹ ةروس یر وا یوم موت ن ادنی
 اور م نک عم ماش عبد ےل فست ںاوک وفا ےل لا اند

 ترا یم لا ےہ رکذ کت رات مرتا ناتو ہد سے معا ین ےس لک اراک ۱

 - سرمای ہک دود ےس سٹاک دید ت رات اکرم کی



(r)ا تو بات مت ! 
 ۳۹ رس گل و دا ورم اتم نا

 7” کلا تو
 لعنت نایت کیا ئل ےک و وہ مایع

 تارڑ نی ل لش غن ااش لباس وہی الع ںازارحب
 4 نر لوس 2 ای رله نادوجواب ےک یگ تاب یک
 271 هو یی ےا ےاوہادال چو لاک ں وان ںی ۓس رم یاهو اق ال

 07 گۓ ے اورو ےک تم کرک کروم وہ ےک قا تیک شاخ
 ۱ ےک توم وہ گل نر نیک نمک وم یا 4 ایامرخ ےگ اح ی روض ےک را ۱

 ۹ ۔ی درکار برقنخ ےک ےک عا توردا کس ےک ےگ آ

 نایک او تای زا
 : و جو تارت یک یھ زامن ںیم ںوچیآ آن یخ آ

 1 رپ سا کارا معا ےنڑود فرط گزار اراک نا ۱ ۱

 ًّ 75 ںیہ اس ہنسی

 3 7 هک ےہ ایا ۲ باب هد ےک و سو ٰ

IIT. 8ےہ رح روس و٣۹  

  ANTI INTL ۱۔ںیہ ٦

 9-11 تارا رے ق .:قرو



۳۳ Eo 
 ےک ر کراتا عن امور وا رو اب وصحت ںیہ ے وہ ضاح سیم ترک ۱

 ےک سا یاو ےل پ آکے س مور ذر ںیہ ےس کراتا کلو
 روا لغ ود گویم کے اید اگه و روا ےس مولعم یھب ورا نک ںیہ ان لوسر

 سس ار ےک لا وک وگو ار ںیہ ےتاھکں یکم تناب تاب ہی سل و چ ۱

 ۱ مالسا راه لوہا ںیہ ےس کی نک شاکر یم ےتارےک ناروا ےگ ور ۱

 کپ آر دل رد یرہاظ یکن اار ےا_ ےک وھکے دنا یکلوق
 یکن ا ںی اوس ےک ںارف اک ر رکن انموم تم ٣2ت قیقترد نکیل کوب ستی ھب

 رزق اب ہلنالاع وہ ایگ ابد اک)ھ جت اس ےک ر اولد ےک ے یس یگ ی کیک سا لا ۱

 ته ای - ترم کا هل ۓئاوسرکے هر اکے ۱

 فول رژ رواورمان لو زب < ںی ف رصم نوکان ااو ےک نیک غںزود کس یہ
 رسا ںیم ےت رکراو کب چے اج کے آے اہ کلو گد لے ار واں ا

 تی. گے لت زئانالل۔ۓےریکڑ نا
 رکے ا ایا رخ لی ےراپ ےک یا نہ بارہ نش الا رر عب ےک نا ۱ ۱

 فام رب یا یل اعتدڈلادوا ے ربارب ںی رک ای نیر کراففتسا ئل ےک نا پآ
 تل لار نو السر اوات روا بی ۷ کول تنطر ہر اگے ا و

 ت نا لاج نب 3 ر یھب باو ید لاک ےہ مروت ھوا سیہ کور یھ

 تاپ گن ا ناک یکن ایا را ےس لس

 سس 200-0 ت50

 رطح اس ۱

 بجا یت ازای" نوقفانملا ک ءاج اذا سٹ آی یک یک روس سا :هیمست جو
 ۱ ےل ںاچا اما ام مرمت لز روا لا وقا ےک نیا م ةروسلا کج ںی 7-2 نیت اما یا

 اوہ رر وقف ام یم اک روم الا

 نام دا نقوم ں چر سا رک کدر سرو لک :طیر ےس ة روس هقباس
 ےس سا ےس سرا ةروسیا یوا گز اک سد زر ایمدولت رخ 17سی تا ےک روم زین گروہ ۱

 ۱ 3 رہاط برن ارو لورو ل ولور

 "تك



 ۱ فنر روش یف آر فلا سو

 ۱ ۳ سلف سکس را تب میر ااواو اوما
 ۲ رب لا ے را رشا تبحع ید الواروا لام ے راہ ت اد نامیاےا

 ۱ ے ےنےک تومہ کے اچ لس ےہ تاب اکے راسخ ڑی یکسال ۱
 اگر ات ها ور( جرح ںی تار ےک دلا ےس ںوھتااہ ےنپا

 ۱ قاہرہ ے ایا وا اجر یس لد ترص 5

 نیا سو ماچ

 1 نا سدا تردف لام ےب ے7 ناتا روس ےہ
 ر دی عن 1 روا کپ لوسر «رثلا ے رز ےک تاراشا فرط یکم خا ےک نوتما ۱
 م تایآھ نک رش آے ایک ارے رشح ما اس ےک نش یکے نال نامی
 ے نایک اسوماعا ال ذر د

 پر وچ یر تبیصم یجب نانا )1(

 _تسایل | "ورم اک حت اطا ی لوسرورثلا ۳

 یک رفت ین لوسرو یا ادا زا کنم لا 2
 ود وی اب و ورا a r EE ap ج بے ۶یصح ہدحم ناب و نر 9-5 FY ہل ۳* میسر ہد kd اتر a ھکگ ےاکک IS E × ہص جوس "و دس رب تو باس اب ا اھ تک ۵ تم لک اک

 شیو روس سا چا ۸ر رش اک اے اتا ےک ل وزن بت روس کیو آی ®
 _ لب فو تا۱۳ اروا تاک ت ر١
 ۱ II رءڈ لگنا لوس ناف »شات ابآ(۱) : ةروس عوسضوسم

 قوم خرررا(۳) رم لصام م ن نو ےک تم ایت ےس ناجا مهیا لا لوس (۴)
 اک تی راہ ںی 4 ےک ےایکاہکن ب لا موبر تم ایت سم لر لم ےک روک ۱ ۔:ہےبمست هسج و
 ۱ ایک ا مک د کتا اس تبسانم سا ۔اگوہ ند ےک تم طی راہ یک اب کنن «نلد

 ۱ 7 . اوہ عجم تام ن ایک وس سکا ےس تبع نم یک اروا

 ےےآ ,IEE صبر ستار :طبر ےس تروس دیتا اسسا

 ہراس رب نوش واچ تور کت رخ لیس ای دس سا ۔ے بیت

 سو المار ۵ ری سیم قل



 باید اک _ رگر 7 روا ےب رہ سنا یو ند ۱

(mMےس اسار قر ےس ار ےک سا لب ابد شرور یا یو  
 ۰. سا کدام ا 5

 ۱ ِ یتا م ےک ترعروا قاط

 ناییاکل اس ہر خد ترعروا نالط-_تسیصوصتلغ ن الطلا روس 5

 ترورض سن نک کن لازفا لصوح ی قالطرچ رکا ےن مالسارک ردای ےس ۳

 یب سیم خروس سا ۔ے ید تژاجا ایکن ا تشک دعاوقو لوصا ںی اوم ےک
 ۔ے یی د میت ما یروپ کا انب بط انٹی ے وہ ے رکنایپدعاوق

 م۱ انید یقالط س تااح کشت  ےئاج ید نارود ےک یط قالط ۰
es ۱ےاہ کرے درا نک اجاق و نقالطنارود < لڑ  

 ۱ ۱ حور ٢س" روا اور یش اک اے را زی هد ۳و۵ ی لر رےہ 0 ۱

 ںی فور ۲۲ روا تام ۷9۸ تا1۲

 ںیم اج نحو میمن خر ایا قو ٦ .:خروس عوضوم ٠
 ے تیس اتم لا یوم ےگ ےک رن ن ایم ماهان دنچ نا قادط سی ۃ روس ناو :ہیمست هعجو
 1 جا سض وج ےہ بی رش ےک ٦دعب ےک ری ورو لود از اک روس سا ۔اوہررمم تالط ءروس ما اک روس لآ

 ۔ے ےن ای تا یقالط اکا ر ںیم ۃروس ل اے ےہ ن ای یش هرقزوروس الط
 تنو شش گل وج قرون نر کو الواروا کوی لر اےک کلام ورو :طب از ےس . روس هشت اسد

 ورا ےۓاجوہ یگرافم یر مانکن جلوی را اجار نوک اے تاجو ام تدارع لات

 ۱ تقراغم بج کوہ مالا یک اے نی ےک مایا ےک عید او رد انکار قتل

 گچ روا او بوج و اک وان رب ںیم تروص کت تناوم وے بجاو تامر کن وت یھی یئادجح)

 رجب حس لی رس U نوم اک وک ۳ مودم ساےہ بیت روا ما اک وقتا ںی نم ےک اکا عا

 مڑ فال ب ۔ےہ بجاد تماعر کے رش ماه گپ شود ت اطلاع کس لاو گی تاب کا ےس کلا

 ۱ 7 تھام



O oO. 

 . دع_لایوم اور

 ۱ ِ کت کر رک تر ۱

 4 ل اکے پر نا گن پاکت ترع ما

 ی تا یر لاتے ناکخ قوت ادا ۱ ۱

 : اکے کی یر خاک یر ویک تک ک تدم لار ودوآت دو قطر

 عر یا. ےہ اتکس اج ا6 ےس زی ا وہ ہقحاف ترور کس ےہ مار
 ۱ کا او و ولوو ر ۳ ترور واو اد رگ دقورمالا در زط
 ٰ قو
 ته کے چار فوب ککے وہ ت تساکت دع

 سا دواوارکع وج وہ اکر ےس ار کا( سج تسوص ک قر الط )چ ےہ

 اپ ۱

 ۳ وو رک رضشر ارگ اد ےہ دوم وو نرکوا زرا '!رواولر رر رم یھ ہاوگود

 5 یکے ناسپ مک یم تروص کلام اه تر قال

 ای ۔ےسردوجوم شان ۱

 +2 اد گیر زر منا تدع
 رک وتروکن تلا نب ے رو شب نت سیم تنالاع ماع ن الط تاع

IOP ROOT REEي  

 عش تنرع کن تر وج اح کیچ دام نت ترع یکن ا ءو اوہ ہت یھب ورش ۳

 وی کا ےس ےیل ےک نزقرفکلطم تدم ہدوکرم کت رص )چ لگ
 ر کھاتے ند دوا اچ تصکن اولا ره ۔ ےگ ےک 0

 (ے فلنا 49 ایم نومی تولل ای ۲ یاب اء ناوخج ابو 7

 وب یر ہر یش ناکہ ستار تم بج سش مایاےک تاع ۲

 5 و بیو ستر

 ۴ ےہ.

 تر وا



جارخا ےک نا لک عضو روا رگ تزروعئاطم 406
 ہمذ ےک درم تا

لپ مود یکے رعب ےک لھ و تروک تم .()
 لوصے رم ترج ایک ا

 چک
سوت ماع ترا یک الپ ووو تروع 06 ۱

 م اعر م روا سان ہدایز 

 2 تر اکا ےس یک ادا مک روتس ا
 ا

ام ایکس روی وے ورکر اکا ےس ےن ال ھودوکے ترول 0
 0 گ

 -اگۓاجایکر اهفا کت اع یاب کرہ وخ سرا ت یت قف ےک یوی ©

 تاکم اب کی اروا ناری اکی ین

 اگ ا ارو زوم کل ققروا فوت ہڈلاراپ راب نار ود ےک تام احا نا ,

eلا ںولروگ کو مررت ار | ول ول او تحرک 
 ہد ای زت 11 3 سس تا

 ۱ 5 ' _ے ترورض 5

 ںی ایگ ساپ کل
 تالشو باصمےک ترخآو ید ےل ےک ی یت ٹا با ۱

 ےک 

 ۱ - ب2 دانب تتسار ۱

 اک ی ںیہ 2م ےیہد لوک زاورر سا ےک زر ےل ےس قم 5

 اتو« لڑکی تن ایهراک لا فرط

 چ_الاجد#ادپ اس آم لوم کم تک سا 0ست

 ۱ جا اجو#هرافک اں وہ انک لا 7

 جا اجایداحڑب ج اک سک ۲ ۵

 لورادربناب شزوا ںوتامرفان ںیم تا 1ی آ یک ورو ۱
 2 مایا ےک

 چای و ےک لار وا تات کی اروا تر ہت گول
 اک ۔ ل س ج.



 2 یندممیرحتادروس8 7
 ےک ترم رر وا ۓ اوکو زج ود رک ل الع کشا

 یکم ےس بس رذا ءس رتا ےک تایبط ادا کم لاو جؤلصاا ےلع روض قا
 ۃ صا یلعروضت سا وارب لانا ےہ ہراشا فرط یک قاد سج یم تی
 ےک اور ی روایی یو یکے ناچ پ آ۔ےہ ھتاس ےک تاذ یکم اللا
 شبا انچ ۔اھت ایل م اروا نہا وک تي يداب ترشح ید ناب ایپ | نام
 ےاایگا افرا بات پ آں اار آت تے ےس فرم نایت
 پکے ایک اجے ےک پاس یت رشا زی ج ارم
  نرکیابی پنشن ےل ےک یخ کندی فرص ایک ؟ ںی ےت رم

fہصقخ ترت زار اک اپ  Eتا نو رول اتوک  
 نایب ءاوہ مدس تفت پ آے ساک اید رکا شاف ےہ اےک اتو ہت اع ہدیہ
 ہماج یم ےس انکل ایلا رڈوؤارا کے و نالطوک او زا شے ف پ آہ کک
 ۱ رک ترا کافر او زا نا ےن دلا دن آس کتب ناک انہ
 ےد ںایوی تہب ےس تک اے دب سالار کاکو ںی دے د الط
 جج ےہووس ia err ہ-ق ا ےوم و عد ہک تن دز ی نم اک دم ا اک اھم وج دس ا ا 7 1 ہد ۳

 ماع کت عطا تانک ۃ درہ قام واچ ایگ اارژوس_قالط نے قالب فیل ت ار جاوا - شو روسی نایک احا ےاد ےتوہ بت قالط شو یک طب ر ےسا ةروسسا +ےتس اسسا
 تی رہا ب سات ابر لا رکا جی لا لا ریجر دعب ےک باطن عراو زا 3 آ حرط یا گیا

 ےن ۰

 5 کد دایز ےس سٹ نا ء ںیہ ےک ےس نا م ااو لئاسموج یم میرج روس

 ۱ ۱ نکا مار روٹ ےےا

 موس تنه سا بس



 ے تار تم جاوا ۓ لات ھار ا رم بر جروطل 3 بس نه

 تز یک ی وت ر ییا بی سوم کر تک یا سرخ جوایز

یر تلال در لات یآ | رک حاجایات ۱
 -! رمیفاق _ے 

 2 ۱ £ اار واو 12

 رک اخ بت نیہا واوکدوخ ستار کا رق ب اطت ایا لک خور تا

 ہی بلطم اک سم ےس یر یکن یی کے ایس ےس بازم ےک لار دا گ آگ خر زود

 f ااو رک دنیای یک ےس والواو راي گی یرتباب کت رش مم اتا یت کے

 تاب نامی اپ گر نیا شد نیل اک پی
 کن اما يا ترک شتر واک یاب فان یش اوج ے دری اں وتشرق جارح
 اکہ اگے ین ورحل کک کیلو ور میر یکم ک تب حوصتا ت ةب وت"

 ۔ے ید حساب کت تج ریا قام یک ں ویانا ر تروص یا ا_ے ایوب یروضت

 اکدامچ ےس نین امور انکو وک ی

 ے نیا تا کر اتکراے ایا رم سیب سو ام سم[

 داج یھ اے نشات وید E ترش تاغ ای ہوروأا و جی

 حح ورک یک فو فرو( لیس تم تقشو رکا اجے اکے ا سی

 ےہ ناکارہ تہب کج متال کرہ :ےاج کرے نازی
 کا طول ت رضحت ر وا یل وت ت رح جل ےک راذکل شن لک چروس

 ایدی یک وین ےک لا گود ید اب« کی نی سلم یک وہ ویب ک

 ےئل ےک نباید ےس از یک ام فان یکں وین یاران
 مجد ان کیادوجواب کی ارن نج لام یکن ور ف وز ایت الس )تیر

 ین و دیسرواءایلرک و قم قلت ٹا ساک ےن وہ کوی یک اشا

 ا کشا دہرا یکتا کسب نیت ۱

 گ پا ظل ١ل



 یذلاکرابت ۲۹)هراپ ۷

 تساسعوکر صاف ۱

 ( هد تب یذ لا کرا ,IIE ویا
 ۱ کیلا ۃ روسی تاک "یا کر ابت” ے تا سک «کلملا

 ۃروسجراعلا دروس رو« ےس ےک سس |. حس جو روش رم ےس ۲
 "وروسروا ا جروس الا روس لا روس لم رج روس نا اڑ روس خو.

 ۱ _۔ںی لا شے را تارا

 ناو ال تہ ر غرور ےک کاور
 اڪ کت وانب عطا اوج (۳)۔ےپایا ےس نکا گر (۲) چت ماشدا

 تیبا( )هتک( )باما )ی درس پریا ترقفم 5 رو ےگ یید تو اکی رادافدوج 6۳+ مل ہد وروااگےۓ اج اھ شاخ لین. ۱
SONI ۲ےک  

۱ 
 دن گۓ نا ترس
 ۱ ۱ 1 ےگ د ےک ںیم لاتے سیر سرک رات (۳) ےہ رو

 ˆ مرآ (۳) ۱تا (۱۱)۲تبیا 10( ۱

 5 ج دا لب )یر شاخ نوکر ےک و 7۲

 تا 0 گی و وا ےک رس و ( 9 ارت تای لوک ناپآ(۳)- اکے جا انا ےب اکر یصوکپ آ (۲)-اد



 تی (۸/)۳تیآ(۳) تی ۱

 تک وہ سا (٢)روا ام ا)ںاہ ا2 ایام فن یی رم عروق

 ےک ۔ ںی یر آی و شد لن ہما م ےنال نر ۱

 ۱ ۳۲۳۱۰۳۹۰۳2 (۰)۲ ۳۳ آ()

 ۱ هریک نر (س) وا( (١)ایام رش خار غرور ک_قالاوروس ۱

 ۵هتیآ () تگ دیک یھب یم ترخآ (۵) روا یع ازم یک سش اند (۳)وک

 ۳۶2۲۳۵ تی آ (۵)-۲۳۲۱۹ تی ۳(1 )۹ت (۳) ۷ تبآ )۲( ۱

 اال( م الملا یط لیک ارج ) لوس رح ن آر د( ااف سی ات کر

 ےس سا نک تف مرک اف ت لا( ۳)۔ے ایا رف لزان ن اعلا پرروا( ۳ے
OE 5۳۸ تم (۳)-۳۳۲تیآ (۲)-۲تیآ  

{JE lI ۱ںی روا (۳ )تاز 4 2 رخ (۱)یج  

 ۳۳ ۴۲۴ت آ(۱۳۲۸)۳ تبیآ(۱) مگ دانے نایک رت فاما

 ید زوم س بحاو یخ ے ا وک مایق نیر گم ایام رق ںیم ہوکر .
 ٣٣ ۲٣ت آے کد ےک ارگ روی بسرکوہرضاح تم

 و زور و ی افخم (۲)غح صم (1) یار یف وک عرف روس ۱

 )۱( (۱) تر ایگ ای کن اب بر اک ہت سح نا ما تلو (۳) بس

 ۳(۱۳۳۱۰)-۵تیآ (۳)۲تبآ

 برتر مفصل ےک دلا یا یاد رکا نیا مرور
 ۲۷:۳۵ تیکه < دے دالبوام تن خو 1ی لر مولتی ٰ

 _انوہ اتمأروثرکن دی آر ش اک ں وج (١)سیئار بھت وک ےک نئا روس

 ۔ا ات ٢تجآ (٣)..اتحآ (ا) ےن د۔ےہ ایگ اتان رک رکا م وکم وی اروا( ۳)

 ما ٢ر ۔ےر تلا لا ترگز ید مق (۱) ایام رخ س ر مور ۱

 لا مارا ما کن ا (۳)-2 ۔وہ نت لک اب ےک ناصتن عکس یار



 یو و د
 .a م( ( ۳)ا ( )و ۔ےہ

 رت دن یراج علم علل Ds) اورو
 ۔ے نایک یاب مک نا ےک یی )شا قلع غم ( )تاتا

TOSCO 

 ا :اقالد نہ ہدایز ہد اک تما کپ کک ۷ر عام تہ
 ۱ ۳+ تبب جیک وار و ا تدا

 ۳ سا زا DIU) رخ سیا رم روک ےک را روس
 ۲ T(r (DZ دل ورکو رج روانی زگروا

 ۱ ےرب تدایعروااپ یاد ا٠اف نت نی مع مور مح عر وار
 PAT Tz ۳3 ر_ یوم نیم ان تاج دا یت خود لادا رر س ہا اب روا

 ۱ سنا تالا تیما تاتا )0 ا | ر عروکر ےک ہمایتللا و روس
 ۱ ۱ کا مان ماقا( ۲ )تمارا یب( ٣ )ت اقرا نامت(
 تا ایک ۱ 10۳), ۷۰۵تا GOZE) )< دے كا

Fereرہ ۱ " 
 ا e 3 نايزا قرار

 5 لا مارق )٣( عاص تاتا (0) شا رخ جروکر ےک دلا ةر
 ۹ 2 د نا اک لاکا 2-2 1 نوا قاصدا ےک اص نکات (۳) ۱
 ۷۴۱۱۰۷۵۰ ۱١ت ایآ

 ۲ ای بن تک )شر ۱
 ۰ ۳۹۲۳ تاب اے

۲ 

 ۱ مي )تاپ )شات ر ےک تاللا روس تہ
 ما ےاجا ایا ےک جزای هه یت عام (۳) از اچ
 5 7011 اس نم ی ته سا ۱



 ناضم۔ سیف نآرقلا میہْضت

 ۵۰۱۳ ۱۰۳۳ ا تاب ید بازن رام ۳)

 )لر

 ور ا جناب کلا

 لاک لاددا و اکت افسر اپ یک لات لا 5
 اکا کان اپ ےھت ےک لات تی یککی لا روس ۱

 دووملاتشا ()

 بتا ساک لاک ت اتم اکے دانا )+(
 ۔ے تموکحیکس ارب نک زو ن٢ )۱٢۳ر

 لسی ۃروس لاچ هر کل اے ابنا ےک وز بتا ۃروس مو ا یکم رکن 7 اري 1

rفو تا۳۵ ۹روا تاک س۳۵ تایآ + غور  - 
 روو توجتاک راد نادا ام ماظن سا تشک اہے ننازن....:ةروست عوضوم
 ناغلاعادب ندای باک کلا هد لا کرابت" شءازتبا کروا :هیصست هجو

 لاک کا ثع دص.تسذ# >اب سلم ی کلم اناک روسی اچ تہاشداب ما ض سل یو ۱

 روا ے لای تازع کرک او مهم سا روس ےک ساو سا ےاب 10 فو روا ہیچ مانا ایک روم

 _ے تر اطوقکے ںوتبوحصروا لوہ ےک تم روا ہت تاج

 نناروار حول و قتل ور لا اھت اہک ت لامر و قتل مقیاس روس :طیر مسا ةروس هتسناسس ۱

 ساروا تر کز اکت واتشو تداعس لا شر تا ےک اس ٤ دوسز ین نایک از موا لالظاوءایا
 سکس رہاط یر ںوتروس ںونود ےس کے ے کز اک اش ارواءادعس لطم یو ¥

 ںی کف ن آکے ایام رن مہ لما ڈرا لور :صاوخ ےک کلسمسلا 5 روس
 تروس رکارو اس یڈلا کیا 2 تروس م وروا« یگےد و ےہ شاف یال کا اترو کیا ی او لون آ

 بازم ےک ۳ اهم تازوردحب ۲۳ زن اتے ایوب افت« 3 زور نر اپ نی زور ےس حر شر رم
 تن اوج ےس تا ارم ےس الل اپ ےکرکم درا ےک ھڑم تروص رواج زرد ےک ےک ہلچ۔ےس الد تای ےس

 دز ر ےس لس لادن ےس نم ڑپ گن اس وک کلا رور رنا ےک لرد سزا کد یے 7

 سا اص ۱



  (r)کت ۳ ` ںےرواتبز تر بہو ۰ ۰

 یہ ےک ے قرارا لا دو تا یک ۸
 شنل یہ ےس اچ انھی دری متکی ےہ رق اک اروا ایکا ریپ دت ایحروا توم 1 ۰

 تام لا سا ح ۱ ۱

 راب رمی ےس رور ید اپ کیا کے کس یمن لیبل کف وا آں تال | ۶ ۱

 ےن 1 یخ ای ارد واک یکی یک یاد رک یب ظن کپ آے اد ۲

 وک ور اتم ناروا ےس اھکر رک ر ت-لوراتسذ مہ کن ام آ کا اگ 1 .

 سوت تانج روا نیش کے اد انب ے الا ےل ساک ےک ناش
 چاپ ایدرگل دز ےک نا لا ںیہ چ یوا ےل ےک ےناھچ مرمت

a ا یا ےک سرو ن مز کا مرق ےہ ےت رکن ایم تایصاخ یکن سز 
 7ج روا لا را ینا ےس ا لت ور جج ڑمج ر ںوکڑ توم ےک لا مک س اید ہک

 نانا سارق مار ایکس این ل لو حر ط یک چت روا ے ایا الاد نی
  ۱دی و ات یھب خس رم کر چرا ناسا و نی راکزابآیک
 لک گر لوزچ بس نا دشت یدوھک ت یب روا تکیہ یاب ق
 جا ریت ید را ےئاج لک جز نیت اد کا انا کبد ےنپا ںی

 : .ظ روتر ںور نرم یے ںونش ےک ا ایک کا یار فوم شراب کور تم تا ۱
 ۲ ۱ ۱ 2 وکلا سا گی سر ے ژل ےک اج برف ۱

 ۱ : روا ۓترہھٹتش ٹ ءالفوکز چ یو ےس ور گه دعاق ماع ںیہ یل فیس رواج

 ے ایام جو کا لا ےن لا نا 4 ے انار 2ام کهن داو
 ۱ نداد اب برج کات شاک ایر لپ رژ سٹاوم ہد
 ۱ ۱ ۲ اطعروا تر دف کما لی پد لس ےناگا اتام ےک نر واےت رب ےک
 75 ٰ ےہ ےس اج دنوا لایک یہ تاج یک تش مت وم ںیم یر ییا نہ رر گم رک ےس
 ٠ف ۱ ۱ يا قد چای ا ےہ قد ےک



  نغز لای جک اف نا لا کت علم ی پر اب کیا سیرخآ ۹6
 یک روا ےساہ رتا یم ارگ کن م زہدرگا د ف کل انے ہت یک

 ۱ ؟گ ورک ام اے رذ ےک سج ےہ تقاط کور ۱

 ۔۔وو لرل آر ایا ٤ے ما لم کا اپ سس دام و حک رک ووتو دل ر... روس عوصوم
 یر منایا نور امو مار 0 ن” شیرارتا ل سنا :هیمست هجو
 ےس بوقت حرول ی زن ی ولت li لب موو وار مم ںاہی ۔ںیڈ جال حش_رفوووج اروا
 ۔ے یک نیرو اتا دداکق دوس لااا بوس مان اک روس سا ےس تبسانم کا ںی یاد
 < روس اروا فرط کر یحی رگ تے در رتہدای زش ہت اس رس :طیر ےس ۃروس ہقباس
 روتر تیر انکے اے ر فک و اکا کوچ روا ےہ فرط کت ول )نشاط نے در دای ال
 ۱ ۱ با شتا 1س یھ نوم ورتا



 وه -- سے مس
 ۱ تربو کرش ییا روا۔ 1 امر ريحت ووپ 1 2ر ایلیا

 رولت نزع تعقو ےن ےناو ےناھکں یم پ ےب روا نا وڑو انکو رے کہ ۱

 دی 2 نی زیلو سم اندی روا (ئ زهر ءب فو ل از« او ےک ور ےس م اک کین

 ۳۲ روا ےہ اکر یھب دما کر الوا روا لام سا هوالع ےک لیڈر تاداع یف اوو توب سیم ۳

 مرک ں ازور تم مست ںایناہکے کس نوای وات ایآ رام
 گے اہ ایا فصل برتری ےس سنی: ےگ راد

 ۱ ٠ لام کک کرشروا ناتساد یکں ول ادا
 5 ار ہا و ےس

 لن ۔ای آں یی دعب صر ےس تام 2 امام ناسا یر صحو ج
 وقف بیرخروا ات شادنید تباہ کلام اک اھت غاب کیارپ ےل اف بے ءاعنم

 ٠ ےک اپ جٹ نم ےک لا وا ایگوپ لاقتا کل ا بج اھت كابر تامی ںوکول
 _ وہ ددایز ےس ےلیپپدارقا ےک رگ که روش ںیم ںی آے وبا ےن ترا 7

 : یکے رالی مخ رنو ءارقتن۔ ےس مکے ترورض یکن اراواریپ دوا ںیم ےک

 :۰ :ںیںوگول بی رخرا قم یاب یتا کل یم وا لق ۔اھت فوت ےب ےن بابارامہ ٤ سیشن تاب .
 سیو کلا فا te ira ںی اھ

 - عنا اھ لا ےگ سد لحد یب دعب وک یو ناک اس روا کس نزول ی
 0ت گن یم خراب ےس ےہ ف یکے لات للاوک یہ تار وا رد جا لا مری

 ۲ ہت ہوے ردد کیا لے ا نااطم ےک ہہ وص ےج ےروس گولہ یراولآ

 ۱ ۱ قوم غرب بج نگو لول یرلم کے ہر ےتالب کے د یی او آ

 کلوب نیا کے گ یکے سے رمد کیا اھت کچ ٹم یک نشت ما اک را

 اکر و هری کار زوا تان !سییکش ےس اب ہن شاہی - لو ےگ آہ کردا

 ااا چاچ ایرج یچب لیا سس

 هم سه سست



 ںی ات تر ات مس
 کا ۔اوہ سئاسا کیر ان یک اھت ار ريب طاق لپ اس ب ےک دور

 رافتتساذ انش اراک ےن وہا اعر کس هست سره ۱

 اچ اگے امرفاطع ات یھب اب سا لات لا کے ریما روا ایگ

 ترا اج اد لر کیا کیاے اکا ادیت شوخ کیا کیا اکں ودوگا ےک ستم ایام قاطع غابامیا شی ےن یلاھت رشا ہک ں یہ تام فول دوح سن لا دبکتررح
 ےک ہاری انچ ۔ےگ ںی ازا رط گلدان مت کلا ساب
 ۱ ےک ںی ےتام رف لایت ربا! ےگ و هراز ےس ےل کوہ التب لب طرح صرع

 _ ےک نال فٹ ضس نا مروا ےہ یٹوہ کد لکه فو کیوکں و مر
 ٠ب کی کی ا رف نیت کریک اللا واصاا یلعروضتے رہتی آ

 ثانویه کارفرما کاپ دلج یک حر یاس ترفحح
 سی یار مان کس نج يا روکے قر نب ےک راک ک

 ود کر اا ۶سی سا لا کک ررمقم تقو کیاروا اید رکا لب س نام ,
 ٠ ےرکل عم تیک آر مد کے دیدے کل وق ا ےک نگرش لو
 ے راسن تیام ںی ے کا د تعط اکے نوہ نونییگا پ آے اج ایگ

 رک ہ تام ف کره نت حل اوم ےک تی ےس ےک الولاد نا ۱
 لپ قم ریسک یب الع ےک دب ظلم اد رخ یکم کشا روس

 Sd ی

 نار اکر ظ نم فلک ساروا تنم ا رو
 لاو ےن نوک ساق تقی یگ عوف ےک تضاق ںیم مقام روس

 رعب ےک ےنامرف نایب ما کل اروا کرم نوگرفرواداع روا ءںوموق
 ١ _ ںی فو 7۱۱۳۴زوا تا۲ ۹۹تا ۴ عروگر۲ل خو روس کا ۔ے 4 ۸ ےرایتطا ےک لوز بیت روا ج3 یو۹۹ یک رکن آر یب ©
 _ے کلہ لوفود تر روا اند لامعا اپ ....- :ج روسا عوصوم

 به "
7 

 فسا



 عج ۔۔۔ےھج۔۔
 ۱ E TRIE سا شد دکس تما

 وکں وو اے رام ےک وخد ۔اگےۓ اجا د شم ںیم ا مات لامخاوکس شپ جیک بار

 ۱ ذسآلت باص اره کا ےس یو ار مو ل اکے رجب اماھکرد

 نر لاو

 ۱ نایک شش ی ۱

 ںوہ ےک ےویم ۓ وہ کلاچ اکو ہہ سٹ ںیہ ب تشب« شو و یت انج

 ےک لاک لا یا اھ تاسےک ےس رم ےک ںی ابرق ےس تنج لما لات 2

 ہد اکے ںیم تا ںیہ اب ہم از لاتو مر وا وہ ےک ج ےک مقوج سم ےن رب
 . وع حرب اما ین ایک وم اوم ہش باح ےس میر وا اتوہ الت ےک اکے اکے

 5 ی یھب اکی مے ریم بصو هدر دارم قدر ےس ےک شی ےک

 ۱ لاو سیم زودرواو ژل رز ےس ےک ےس او ڑ چوک رکاب مھکوکں تر

 لا ۔اگ اج اید زا یگوہ زر رس ایل کس جج ںیم یز یہ بیر نم

 ا ید آب یر اھت کر سنی بو گر دب 2 ارخ کل ومی جو کب ازم

 5 روا ول سوو یئوکا کس اجر آے انچ امت اجد ںیکب یغ رت یکے الو ک

 زؤر یک اےس ےہ ی نفع ام دوو بیعت ن وو ایک وز ےس ےل ےک ےن اھک

 ایگ اہ اہ ااھکوگں ومر نا

 ۱ ی ی ا ںورہسس

 ۔ےہ تشرداکر ور مے سا یکے پات کں ہن توا سرچ اسم اک کز
 تھام دس A Hs i درد e r ہے جود جد ٭ دم r سل سل سیل

û al e 
 تست وا سس سر Da اھم

 یی زج ہد ںیم سیف سج یس درد“ لا :نمسہ هک

 ۱ مو ماش سجی ناک ماد لالایی ۱

 8 ۱ ۔اوہ تا روس مان اک ۃ روس سنا ےل سا گر

 زوم نت نا اک 3 : :طبر ےس ةروس ہےکیاےس

 7 -ج ناما ری ظر وا چ راو تا ات اک نئ 5 زارع



 نا تا ین تک 7
 ام کن ۳
 اکا رپ خر: تاک اکر عش نوک آے کے ایا دعب

 ۱ ۔ےاوہ لزانرکےن رب اچ جنم ت گر شرف نیت گر زم با ےسج ے مالک ۱
 مہ وف اتاجایدرک وسفم فر طط یر کس کود روا وہ ہن مالک ارت خار
 و 0 رک اد کاروال سیم ترکی ارورضوا او ساب

 _اتوہ والاد اي ےارواء حا ڈٹ اک ۱
 ےئل ےک ںولاو ےنرڈ ےہ ہللا آر قی ہکایک اد ل تابا یف آ ا

 هر اکو تہیاخت رص ےل ےک نا خانواده تب ٰ
 دے پاپ ج جک در

 ۱ لو 2-8 ۱

 لای رب کن اردا با ذع رد لور مک
 ے ںی آر ٹی را اے اک کک اعد ےن کرس ی ان تسداح ن: ره ۱

 مکتب راک ا فاص ےس ےنر۷کل وجے ارم اے بانک یر

 _ںہ قو 7۹۹ےروا تالا اتا ۳۴ غور ٢ لود لا بالا تست ےک وزن بیت تردا چ روس کس و ےک * ٠یم رکن آری ©
 تازا مول رش... .:ةروس عوصوم
 ۶ ایدرا رقم انا روسو عراع تفل ا ںیہ ے را ته و عش رق اروا ے کیا یوا ےک کیا نام آس دارم لا رگ احدی زءتاجدد ںیم الم ْ ینا بس یک ا عم خرراوم ےایآ فلا رد اعم ل+ تی یت ی رسا :هیصست هجو
 ےجوم لاا شروا کت ازای یگ چرس یاں ر لباس 5 خروس :طبیر ےس تروسس ہہشباسس
 یادش دے ایک

r 



 ۱ ےن لاتا اچ دل تاک وک نوا 7 ےگ نا

 ۱ کات ولو مراد بارم درد و ےک ونامل ےس ا لی دب ٰ

 ِ روا ظانم ےک حمایت نیم سب یوم لز ان ةو ہہ روط ےک باج ےک تب د و روک

 ےل لات یر رب لای چی لاک نوک تمایقروا ےہ ناییاک باع رافک

 : ۔گ ںیہ 2 اص نو ومن بار کا وخ خرز ورز تشک

 " 1 منا و ۱ ۱ م الا گن اروات اتص نک اص نشنوم

 ولا اغنا بام کان ۱ اص و لای
 ۰ 9090۰ اهر ماد مقر نوا )۱(

 ۹ 1 2 دیا رھا لاپ ا 9
(FP)و 1 ن تک نر نوک تنم  

(r)ای کک برو رو ےن پاز مے ا ۱  

 ۱ 2 رک پاکر دالس ےک ںییرتاب روا نی شاو ماش. (۵)
 : - یی چے لم

C4)۱ ٠ پے اعل وقرواناوضاا پا  

 - ںی ےس د اقرب یتاوگ 2

 فو ار برق ءںیہ جد رادرتتسنوزام یبا .-(۸)

 ۔ںیہ نه تن

TT @۱  

 ي e اا قاس لم کن ۳



 روا ایا | لات یگرنروا ترقفش میان ےن الا جول تر ے ل نل

 آوت رر

 _ نر مدد ال ےک رکذ یع ال یا لی ل ییا شر ووو فرصت ۲یم مرگ نامہ :د دسناسش
 رق ںیم لاگ ول وری ےیارواے روک صق ای الل | اع ت سوا تما فرص ںیم نارگف سو رو کا
 کس سرو روا او و

 گذر: لوسر کیا ےس لٹ نا امن لاییاکتیوقکتایجو ملقب هر :طیر ۳ تروس هتساسن
 ۔ںوہد لر لپ ازای کب وحی بہ یا یکے روف وف رر ا کا کر شم ات ا ید لے ا تناما یھ اک ونیو تہ وک ات اے رک ۃ رون یک اے اےک ہلا روسو رول زی راجا اما تا یی 7 ےک صحت ےک م الہ اہیلع وفرت ںیہ خو روس سا ۔ےہ یبیذگ
 زا _ںژہ فو 711۲ روا تامگفا ۸ ےن تاب 11۸ نوکر 7 ںی روس سا ےس رب رضا اک اے رایتعا ےک لو بیت توا ےہ وس ںی وم ٢ی رکا كار 4

 . يس تسشوفویھکک ہہ



 ۱ ناضع روستوف ناآرقلا می |

 " ےتالع ےک نیم اردد یا ار تمام گرا عو ماتم

د رگ لابو ہور یا کت انج ۹ ےس ۱
ات ار فا انا پ آے ن ںوہمنازی وت اپ ر

 و

 یگ ۳ لا یھگوکم وقار کاچ نییئاو ایلرکل وت السا روا ےہ وہ اتم تہب -.

 ے ا تام لاک نر ال لو ےن تاج تا ےس تی و

 ایک العا

 ے بس و ۱

 روتر نا یھ روا لی لرقاو ی اں روس سا ۱

 "ےک مالسا نشروا نانا راک امر فذ اشزا ۔ے ایامرف مگ اکے و انسوکں وگو قاد
 ) روا ےتزاوے یٹاوازف یل ام ںی 2ے اج نب ےناد ج یه قیر

 ۱ ےہ سہ ےک بدر علت وا ےئید شی ڈی یو نی ۱

 ٦ى دا ال يدباذطتقتالاق

 ہہ رک تعا یر اکو کلا یخ سییرحاسم
 ۱ تدایع ہاوت ےہ ہلکے نرم دس لوکی ب ات ں اج س اتو کایامف ے..

 لر نحو رس تو ےک ترور اب ےک اج یل انب ترامع لوک ارتا ےل ےک ےنرھک

 ۔ ےک لات شا لاحر ہ6 تداعی« ایل دارا٤ےج دم زایی.

 بس نامه رر طق :ةووس عونضوم (رفصشزگ ا مت

 ۱ 4 ال ےل ےس میر کن آ رتی ھپن م رط یس ںیہ باک نے ےس

 ن 12 ںوبضا کا گا اب طب نک ےک تعارج کیا کت اتج یش یہ اربا یک روس سا :هیمست هعجو

 1 اک دوس لای ادب یک ذ ےک اد سا یک کس نامیارک اج سم موتی ار ید دا ےک ال نامیارپ یار واتس

 اول ا اورو
۱ 

 :طید رسا ةر وسا ہضباسم
E a ek tr 

 ۹٣۰ لکیر کے روط یک ے ال نایاب زوما نئاوکن یم رصاحمراقکے بیش 7ے ال كا اے تانج ںیل

 اک بت پیڈ ے ا سیا وک ضاھٹدوج اب الا تے لایا ےک نو

 7 : ۱ ۱ ٦ تک تجھ ااا رپ ۱



 بس مس
 ۔ے مار انکو جحاانراکپ ایج اوہ ےک یلاحتدللا۔ےہ مز الانھکء لو ۱

 یکں ونام رفات روا اکو و کم ویلا کم دلا لوسر ۰ ۂتیآ ۱

 مج ےہ كا کرم اح روا لاک بر هاش ی لات گلا زوا رز اک زا
 ۔ںوہاترکت دابع کب رے ا فرم ل ےہ پ آ8 لوہے اے اایامرف
 یکے ےراہت یم کش ےب ےک وامر ادراک یارو
 سا سوسن شب کے سام کا العب یک وار
 ہللب سکوی رچرا) ے ار تف رکا ی ملات تاب اکر تما وارد یی

 _ اک ایم یکے با ےک ایک !ے یگوک ون( ت_روصقا تر ما ما فرم :

 ۳ ے تاذ کشا فرب غلاما
 اکہ دعوے اکڑ چ سکا یارک کتا قے ۵٣ر کتیا ٠
 الاو تاج اک ب یخ کل ال ا ہدیبای ےہ بیرت( تم ایت ق )جاہ
 ےس سیم ںولوسر یاب ارگ جا فکر باب ا ۓ هوروا تل

 هورگا اتے اد 3 دای ےک کس لک ۱ ری روا حس ورک حس ےس ےا
 زر اکل اوحا ےک ناروا ے دایک تامایپ ےک بر ها ےن لوک ناج
 < سٹرا ےک میم ا رطیرورچ رپ روا ےاذایگطاحا

 2 دىكملمزملاةروس ی آ1

 تسود ر ما کوو یکن اکے ہجو یا وکو روض ہک اکرم ۱
 عر یو سا NHL inl ةدو یید عم کمر کن رت - گ2 -
 . _ ںی فور ۸۷۴روا تامککا تاب ۹۴
 ( فک یاب ) بم لم اروتسو تن :ةروس عوصوم



 ۹ € راقم ریضین نارقلا یت 7

 ارگ پآ ۶ ایک رد رش انہک Cee Ea یم د
 ھر اف اتش ےگ و سرکف پل شے ڑک کچ پآردااوہ م دص ری دش

 “ ںڑتاروپ اروا ابر لان ةروس ے وہ ےک انب راگدای ےل ےک شیپ وکادا سا یک

 ےک لت نر ق توالخ۔ایامرخمھحاکک اب نار ق توالت روا چت امن رکگ اج وک
 ذا یزاوآ ایفا رزتب روا ےنرکادا روا ف اص ف اص مگر یر

 3110 ن رکج یخ ںیم خار ےک ارد یگحادا یک جوک نرم مقامی رک

 لان شات یئاوتنیا لا ۲ 0 لور روسی کے ر ادای ,لابرف نق

 کر باد. اڈ مارک رھپ کی پ ۲ غالب کا ایام ئل سنا ۔یئوہ

 ونی ینو را تیفیکی ید پ بج کوک یک آر مالک ۱

 رججروا کشف تم ب آ | جم یک قدم ات رگ شناور تشخمز ی رشوپآ ۲

 بخے تم ساق یر کم ناچ وک ار ےل ےک

 2 کک تشم

 ناک ب ظر او ےن رو نت لوسرورڈیا

 7 ںی رے لت ینہ دو سا ۲

 د سر ہد ملا اھیاای' ی7 روس ا : هیمست هچو

 فیل یوا نا ریو لر طعم اقکع دب وج ںیہ کرک کا یم برع تخل لم باب رار

 _ کت ارءاھتاوب لزا تقد سا اتتب 2 ےک توالت یکم رکن آر روا ھت اک یت لو کای یر ےن
 کک . دادا ترکی لم تاک یکن امت روا ے ر تاقا ے ید سبک یخ 2 ےڑوا لیک زا رد کیا و 2 ا

 . اگاءےم او ع ڑوا رداع ال e مت ابا ر بط اتے باطخ ےک لز سیم 87۳۰ ارج ترضحح ۲ |

 ا اوچ ل وم ان اک ہوس اے تیس اڑم

 ور )نامی ۃازایو تل سر .زحژ اوم از 00 :طبر ےس ةروس ہمتباس

 ھر ۴ص 6ا رتزا لو باتچپ ےاالد ناب اےک راغلشن ڈ روسی ایت بیم

 ۱ لکم تزداد تک ELSI لر" ؛کبر دمحب حبسو نولوقیام یلع ربصاف” تم ۱

 با _۔ےرہاظڑینرامںولرس ںوظو ےس ٠ے یھب ماه دوکرم شر وما ںیم نمک وادار ما
 تن ۱



۳ 
 ء یک رانا گیلے نا روصو خروا 3 کر صر تاون ۳ 7 ۳

 لار رو آل یکی ڈوت سرو تہ لماعم اکں ولاو ے الٹ

 ۔ے رات ارام لیکن ادعب ےک

 سریہ نو ےک تات ا للا لوسر ۱
 کرامت تکون ےناو لری تایآے ایا 5

 ےن ںوگول ناکا کے و یاو نوک تمار اے راہ ج ایپل وسر کیا افر

 زیلع وه تر ا ےک کرک ری حر ریا ۔اھتاید الٹکوکت را

 سفر وبمستر یاش ار يا یکم اسلا
 بے یکے س عند لار ور رار قرب کور یتا رکا مے یورک رغاڑییاک ارش

 سل اج وہ ےس ڑ ولے ےس تشر کک

 ایما درک وش کت ضر کر چت

 روا پتو مک لیا میت بج کمو ہیلع لا سالا لوس

 چپ ےک ناپ ءانب یک ےک عع بدی تار کراس یر اس کاک پآ

 تیزی رخ 7 کل رم جروس ےن ترا ےک ےہ وای کیر روا ےگ لو
 كار بس مبارک( امر ے وہ ےہ رف خر وسط الہ سیم سب فا ل نان ۱

 تما یھب تشرف ری تاسو رکا ل ےک اجاھڑپ ( سیم یچت )ے اس آ
 کک اعر یک ایر وا لورودرم ںوشلر علت تب 1سا ۔یئگوہ رو ےل ےک ۱

 ان اپ امرود ےک مک رسودروا مک ی لک _ یئگی ورک روض تیقرف یر ۓے شکر

 طرشب) یک وکر کاپ گز امن شرخ ۲ے تی آ۔ےاتاجایاتب ھو اکہ ام آ

 روا اگر شن قول وان شرق لی زی تر(

 ٦ وا پا

0+00 



 ۱ قم لرد لا لاک ۱ ی ا ہد
 ۱ ےتز روا خاک انی کت ارشا ےک تاق ا یب ےس لی جج یش یو یجب قالب رو

 زی وا ےنپا رو امت عا یر یی دخ هدیس ےل فیر شتر گے پا بج سو
 ال ازاد چرے امر مار ٦رکٹ ولا ٹیکس یم تلاح یارو زی روا ابا ارفع اکے لا
 ےگ ےک اشا ارج روض الا لوملزاعو خروس

 سس چوں راے اہ ےڑپگے اج یکے ر وسر کف یی ار ٹیک 0

E a 

 _ ےک نایب اوج کب رے ا و9

  3 O۔ےیکر ویک وک اہے ۱

 LÊ یک لو ایبرتےس ںوفاسناماعرکا تپ با ڑڑرروص . ھر

 ۱ ۱ _ کو ڑ وچو کت صح همای

 ۱ ۲ش IE وزن بیت ماچ ۃروس و ے٣ یکم یرکن ار ®
 _ قذر 711۴۵ روا تاک ۲۵۷تا ۷
 لب ۳ رے رام ار یا اجزا ست ا چ 1 با[... :ج روسس غوسض وس

 ۔-(ےگلڑ رش ڑ مرا لم نو روس لوک

 '' ںویر رخ ۳ : “رثدملا اهيا ای "یرءارتبا رو نا :هیصست هجو
 لب مژوا هوا نوک وہ ےن یہا اپ اڑ ول کیا اج ںیہ چک وک لا سم برمی اف
 ترک ۱ رت تم کا | ےت چ روضت نوچ ےک وہ رود یدرم ےس سب هرو فا: یگاضرء < رواج ےک

 ۱ ۱ رکھتے اغ 1گ ٹل رگےڑواا ریل ي آرواود اسوا ورکو لی رک رله کا امر یا مچ دص

 ۰ٌ ۔ایا را مگر و مان اک روس سلا ےس تیس انما ردا رہ اط ےس “رثدملا اھیاای”

 س ةروسل ا اھخر وکی اجر اقکز ادناروؤاھتدو ستم ہت با: رر :طیر ےس ة روس هقباس
 ۱ 72 انا تیپ اردا دای زیست آس ییہ قاس7 دو کے ر چو یکم ےس داشرا امیر یاسر اآروصقتراقکز ار

 ۱ € ادایرس را 93 رر ےل تاب آرواودایڈوا ڈا تاب ۱ امت ہرن 7
 ےس

٩ 

۱ 



 برم یو
 ےس لسااےس اد اھ وج کہن ےس تینا نا کک 5

Lj < ۱اگۓ اچو ل وص ہرا - 

 که مق تبوک کشک احا یلاعت لا ©:
 م اشروا کیا ی تاچ هر اک مو ترنج روا تما لا زا رها ۱ ٦"

 چ یکی اشوک هردو لوس

 . ماس کس روا تح یواین داد رھا ابر لو

a uN ES ۱ ۱ 

 ردا نف آن لاس می دڑڈدرکک یا ۔ےت 2و« تاغاب ےک سا تال ۲

 ر جج رد لوا ںیم یر اروا رک 07 ایک "ترول ک سس عقد الو الار ٹک

 «وواج وال آر ردا پماد واہ وار ونصر وا کت قل کی او کن

 تسرلتتروا و رے لو ا ۳ ریت و« رب تحل کہ ار ت سم ۱ ۱

 02 ٠ےررت اک از ودروا دار یگ ےک سم یھب “لم ٹر ۴ک

 نوک ے تمکح شا ی “ںیہ ےن کرم ر نار ت اروا« نارکت څخ رف شا

 رگ لا اڑا قارت نوکروا ےس اتال نامیا رکن کٹ اب لا
 ا اچ سوشا کی دین

 تاج اکل ویو لاوس کیچ لا
 1 2 یوم لوح نورروا تار ن ٰی اعروارت ام ےس ۳۳م ۱

 رکن سنا ی اتنا ےہ ں ھے زچ یراھب یاب تہب کی مکا ام فو اشرا رکا ٹا

 ےیل رذ ےک لاو نامی ےۓا ےس اے اج ےس ںیم ما ا ارد

 سام روگ لا رذ ےک سلب اچ اج ھج دوا ے رک کک چت

 لاق کل 7/۹ اہے سیٹ تج ج لا بج زور ےک ترم .

 2 چا یم بام "؟ اگ ال ںی یوو ےن چا یو £ نا



 دس

1۳7 ۱ 

 ۲ 0090س 0;

 اب تیپ تاکسی ` ©0
 2 ۵ ے را ارش روا ے اڑا ارت ارگ ںیہ اک د 9

 ۱ یے تر اڑان رے تسماق ©
 5 ۔ے ای نقی ںیہ باک نج 7ےن ںاہی ا ر چے

 كً ۲ے نیا ےس ید ےس لو او ٤ک دب لاش یک روس الا
 ۱ ب ری ق رخ اڑ انپاےئا نا ام تھک ےس

 5 شرع تم سیا اف ٣ اسکا

 ۱ ۱ ایگ اار ن ای

 سا ناوک سم ارش

 “هما ول سفت” ” روا تمایق ات رو شیےک مات روس
 ۱ لایک لاک ترا ناس ناناکای رک غراورگا ا رواش شرک سش اک روم ڑ2

 ٠ 2 بیپ کیک کںایڑپ کا( شلیک ؟یکں یس اج یکس یم
 ےہ ےہ ےہ سین اش دسر و و بت دس یی ا کم ھم ی ی

 . ٠ لش رس ےہ رر کس |ے ایفا سوز یت ردا ےہ دروس ربع ۵ یک 2 رگ 7 0 رثرب 9

 5 ۱ ۱ - لو فورم ۷۸۲و تامککا ٦٦ تای +(
 : ۱ _تمات تے اءا......:ورؤسن غ وضوم

 اب مس وک” “ۃمایقنا مویب مسقا ال''یتءارتیا کروم لا :هیمست هجو
 ا تراک او حام ےک ما عرق ا یک تر اقا تی €1 رو سا ول گلد

 اوہ ےب ایقلا 8 م اک قروس اے تیساتم سا ںیہ کد اد فین یم
 “ خر نوفاخپ و لبالک» داش را برق کک قلا رو :طیر ےس ةروس هقیاس
 ۱ , اروا ےہ لی کل اوا ےک ترخ آ یھب نی روس سا ںی روک یب ت رخ لی لاوحا جی ےل مج ےس ا روا

 5 چ افابم کل قم« د ےس سی ے روک لام ی“ کت فو تروم ت تر[ مریم



 Ch هرات نیک حت اح 7
 ا £ واک

 بکن واک مات اه وہ ےک ر ہاظماک نی نیم ڈے !نلاسنا ب ۱ ۱

 راشرارظ نم فتا تم ایت ےن ترا یم باج ےک اوہ سا خانچ 7

 رٹ اھروا جروس اگے اج انہ اج رواءیکس یت اجایحرنچ ںی نواں ۓاررف
 ےک ےس تف لار که اگ ےک ےس ترص ند سا نئاسنا ۔ےگ لک اج و رکے تک ا

 ا! ےک گنبد کوش ایا! کرہ ؟ںوگامی ںاہک هک

 0 1۸ لوح اک اے دن |لوس

 عذر سا پآ زن نوم لزات قو بج ر 4 ربا لوسر ریت

 لا کپ آکا ار ےس لا ےن لات« ورک رور اند لر ےئل

 _ مع رام اتاص ژن پآردا انک کم الکس ا لن یکں ی کاک حر

 ےگ لوم ەز اهم زود لا ےس رجا نکا با رم وہ رم رک کم 5

 ےک تم اق لات دلا کے ےب بلطم کل ا_ےگ ںوہ ےگ وفرط یک برخی اروا

 بیعت ر سا اشنا یھب ج روا ےک ار گر ارد ایاوکت نج لا زور

 تاک سپس ںوہ دی در لے رک ک اا کے ر لوم
 ۱ ٤ ے ایدز 1

 ا قاعدو یکن امناروا زن ٰ

 روا گو کت اب تم ارت ایپ توم ول کن اء اگوہ یہاناقتاسےک ناتو ۱

 زاروا کد نا مت کی بات ای آے لایک او مات زور تیم ایت

 ۔ایگال چاوم حلا فرطیک ںولاو گۓ ے ار ءا زوم مروا اب الشر ک نئے لا ی ۸

 قریب قم تر چپ ےرت
 ۱ ؟ںیکر دام رو رنزوگل ؤدزمرڈیاایگ

 رو ترقی یاس اگه اج اید زوم ی لب کات ناناایک ۱



 لایت ایا و نور ؟ ایگ وچ ءاھترت مرطق و
 هوای اب تریلر دات لاری ےسا ےن
 . سس نت < ۱ 7 ؟؟ےور و مہم ھب ۱

 سس ست یک ا

 ۱ مہشموپإو وم ۵ ۰
 TE 0E لپ فو ما ۰۹۹ روا تامکک ۴۹ تای آ ٣ا٣
 تب 7 ا _ےرہر....< ةروس عوصوم

 ۱ ۳ ےل 200 وے ںی اب سی ۴ رویا :هبصسن جو ۱
 ۳ لطف ےکر ہد رو رش ےک روس لا کج س یاد ار پد مان کروم اچ مان اک 3رس ۱
 ی ماهی لاک نا تایی رب دوکن جہ ےن اد کر ریت اپ ےکرہ د ےہایگای رد اکہ دیک
 ۱ ےس تراش تک لوراتسک نا وات ز شرب س ںیہ ےہ ددہہ تاب القناددا تاد یی یم ناجیابک
 ۱ سش زاروا زل “روا سش ںیم ی شہ ناھ دت ںیم تار تملاحو نوا لو ےک

 ۳ ےن یش روا ے ی سس ںویداب ]لی روا ےس ل ںایداب آل ےس اج وہ افور می تاپ ااا
 لری رواج ے اہ ترے ارپ ھجردا ںیہ ےتدہادیپ نادیتو نانا حر طی اج یلاجوہ لیت
 _ ساک کوکو ےن ایگ ا اہ رفد اک تل ےک رہد یاں دوس سا اچ ناچ نب حر کرد
 ٠ یون ترجیح اس زاد اه رر تح فالتتا مم ےنوہ او یک رہا :ه دینا سف

 وک : ۔ے ہک لامشا ںیش ور لب لان یش لب جور ارسدداک کوس سک اکے ترک اه ۱
 5 سیتی کن زار ترا کت ات های شی قپاس روس :طبر ےس ةروس هقباسس
 2چ اکا ںیم ۳ 1و لوارواے نایماکن امیا ے12 ےک بیخ ںی سے رر یت ما تاج رە دای زا یم قوم ۳

 , 081 e وہ کلم ان انا تاس تام ےک سا ےہ تابشاد ناکا
 ۱ TT IE زا اک آے ا تن کک ا



 نکا وڑوھچ گا مکر رت سار ےسا ےن مھ 7 ( یاب اک ل وور ر مروا توت ۳۸ے

 س یوہ رک واج کیش ےب ۔ےاچوم الت سی نارفنکروا یر کای ےرکم یلسیک
 ےک ہوس ےس ۵رہ تیا کرک گر وا یقوعء یی ے ےکا ےن م

 ایا کرک لس اکت ام انا اہبب یش ےک اختلاس تج کرا

 --'ںونںتیںیراز رش
 یم 1یکروفاک ۲ نج لی اب اج ےک ام مام و یش تن وک ورا زکر کش ےب

 ۳/97 تا یکں ورزش قو.
 - لب ےت رارول ےس او یل نامرذن لوک بج 0

 ۱ ۱ - لب 2 رژ ےس ند ےک تم ` @ ۱

 دنبال ریروانومت,نونیک لیک اتر کشا فرم . ©
 دا اک سی ترو کنج لا اکر صدا انا کی ےک انا ۱
 ۱ - قوت روارگور دیر یگوہ درس :

 ۱ 7۰ شاپ کیان اب ںوتنج
 ۱ ںاو۔ےگ ےک ںوہ شیٹ ےک یں ۱ بیس ۱

 ںوہ لو ی ر ناں شی لرو دراد لپ زی کو٢ ترش کپ ر

 ںیم نورو امن شیخ ےوہب نب ےک یگدن اح ےک نوم ےس ر کیلے روا ء ای

 لیوا ےک ںی رکن اج موردا کال بو شم ےل ےک نا نالف ےک تنجب ۱

 ےک ج سال اج ےالپ رکر جب کم اج تست نت سات کیا ےک تن
 کنج لا ےک سر 2-الژتمدرگ کس نا حر لوتوم وہ ے 2 "نالغ

 ےانب نک اچ یا ےک ںوہ سی تعبیر
 ات اپریدی ام ۱



 .oS 5 ` اوم لزا رر نیاکدیئ نر ع

 ۱ ETE ۳آ ۱

 0ت۶ رفع نوم ید تیخامنا یراس کت آے ئی ےک نامحا ےک ست
 مپ مکس بر پل یب ہےہایکل زان نر تدب پ آے مع کش ےب 0"

 ۱ یک ب 2ام او سام ہت اھکاکےرکشان ای راگ ی ککے س ںی نا ال

 دک ایک نایب ۳ کس ا رک چا وکں ناز روا ے ر ےگ سیٹ ورو دوکو رکذ ءتدابع
 ۱ نا رکن وا اچ ھنر کے یک ہیبت تقی رش م تای رخ ۱

 ینا پی سا اس ےہ کلر کا راس یدروا ےک یا شوک کس

 دلایا

 ۱ ۱ ےس یوا ےک ویب یہ
 ۱ روف برس تمایقرکاھکں کل جای فتا شیر نا ۱ ۱

 ٠ رو ںویناشن فلروا اپ ای نی ر: قی کں اوکن انا ایام رفرکذاک ناپ 5
 تجوودکےو و وویسجسجب × س۲ت و و وی یسےوزسی نئ هه وک اوییسج EEE ASR سچ

 ش ةر اپ ہی ۳۴7 یش اکل اے ر اتنا ےک یلوزتپیترترواےہ روس تو کام 17 2 رکن رگ 0

 ںیہ فور ۴ اروا تامکئا ۸۱تا ۰ عرولر۲

  وازاهلس....: ةر وسما عوضوم

 ی ریال فرع تالسرملاو"یتمازتیا ک ةرزم سا :هیصست هجو
 ۰7 ٠ یر تازا تایفیکد بایسا لصر تو اکت عاق یاسر :طیر ےس ۃروس ہقباس
 1 ے نوه کب یہ ل اه زوا اھت وت اک ب ی لاو کے قرفاتا کے نوم یم یھب ںیم ۃ رو لا
 مر ےہ گل ا تب زکات کام 'نیبذکملل لیوا ی روس کا ےس وا

 ۔ے لںڈ 3

 ےن شروع سریعا زودرس نبا شاری رح : :ہدئاف
 ۱ یک ہد رام ےا ایام مق ےن ی رو, ادو مپ تاسلا ںاہآ اء اب ررکدا گن کی سی ردا ےک ے داب رق ترو اح

 چت یئارب یک ا کا ایہ ہد ے ازم کرا ایف پ را ایگل نو د نک یک

 ے7 بس تلاش خروس یک اتو ولعم ےس یاور ٰ

 سس بے مس تاسف پک تیس ا "و اا

 وک



 ند ےک تم حس ایام داشرا ر روط ادر ںی ےن سو تسد تولد یک

 ات گر ےل ےک ںولاو ےن الٹی

 ۔ے ارن نایب ارم فا کس ارب تی آر لاپیز ۱ .

 کی کت ادا ےئایرفداشرا یک اد یش جر ےن وچو دزو راپ وو رع ےک تروم

 سر گا یھب ہرمز ہراود ہو ے ایکس انب یاو کل ودتز روا لودرموکن زوج رّثلا هو

 یک رب اب کولر ےک ےن رف انا گلا گن ا اکن رد نقش ےہ
 ےرام کو ر مر مان شر ولا با وم اف تہب اوت کتک ا ترول ف ھک

 تا آی رام روا مچ نو ےک تماب کردم سا کی کم ےس مہ مر ۱

 حس یوم 2ز ید ای ےل ےک ںولاد ےس اشوک

 ےس

 چچوو٭ ےہ



 | قول اسم عغ 6۰رهراپ |

 ( نع نر ءاسَی لک لمم ےک سااوکےرای (یرخ )سی ست ۱
 تماپثلاوزوس ہدای بس ا اجاہک تپ یھ “مْیِظَعْلا ۽ ء ابتلا ۳

 ی وت ے ر دای ےہ اوہ اایھپ کج (یروسیز 1) سالا روس رکو م ورم

 ۱ ایر را شوش

 ۹ قرم تا دوسقن قی ع رط ش )ار تر روم ۱ ۱

 , اف ماظز ل ا ریا ںیہ تاج ےک اہم جا تال 1ےک یراگیشاکروا ےس

 . فا ےک تک تررطل+ (۳)- اک سافت روا ءےروصقت نان ات ۱

 . کا | لاہی ںرط ی اے تاچ ایک سوکر وا جرانا ںیم سم ےہ وب لصفا میر

رک اگا جام ر3 نع مارڈبش توهم لسا
 

 ۔ ٣۳ء۳۱ ایه د۔یگوہ نا یھیئاطعودالعےک از روا(۳) ۱

 1 ۵۷۳تا تم اتر ایت قر ار وک تام زاتلار ۱

 ۰ مگ ناناش لب ءے ایگ اباد یخ یر و ب القنا لولاشودنا

 . قالا ی لام اس اس یز ب ید اد ابید

FH ِ 1 

7 1 

 رخ ےازج کی ےک دور رقم (ا) ںیم مر عو
 و

 توام 7
۰ 2 

TT TTوي  



 ۱ ۱ اقوام ۱

 بر سیم اس ایگ ااھکد بالقنا کف امور کیا یم لا یرسود دوا ےس

 رک ایر کام بلای وب القنا وہ دزورو بش بقا
 گل وانا ںیم تما (۳۲) روا تم اق داعتسا خر (۱) سیم ٢ف ور

 ۱ ۳۱۳۳۶۰۳۳۲۲۲ تن ای آ ےک د یک ں وہ ںی ور

 - ےہ اپ فوم سین اعر رد اد سم نیو مین (1) ںیم لورم

EXOترشامروا لنز ے اچن( ۳ ) روا تاغ اتیا (۳)-رتر اکن آ  
 ایک غوری ما سن: ںیم نوم یدوپ تیر کیا بج تای ر ورک ۱

 - _۔۳۲۲۲۷۳۲۱۸۷۸۷۱۳۲۱۰۵تنا ےک دوش تاوایس لول س ميتوان

 5 اعلاپ جا ۱ 7 حرطس مای ےک یب سیم رسی وکلا روس

 ۲۰۷۱۹ تاب اےک دے تح اشو ایک ےس

 ار یاس ےناو ےنایب )یار سم راطفنالا ۃروس 5

 ےنوہ بار )شم یک العب شی ۃاز الا مو رو« اب
 ۱۹« تابآ ۴ر _اگوہ ںی رانو نک یوں تام یک

 ار ول کا ییاوا ممے ںییفطآ) _ تیفتریگو ںیم ںیم نفل ورو ۱
 بت ۲٣تا آکر ۔( سان ایپ ناس تقود اکے رود

 ۱۳ص کد آف کے اطعا ازای ںانتشالاۃروس
 یا تفر ےس او ےس رکی راز لر یں وتسرادخایاہرف یش جور بلا روم

 ۔ا٭تامآے و ےک ںی ےس

 ۸۲۷ تاب اےک ر نایب کت م اقر ابتا نر س یقراطلا روس

 ۔ ناباکت وب مت دوا ۲ )- تون ترور (۱) سیب لارو
 89 ۴٢٦ت اب اےک و

 ۷۳۲ت اب آهک دات ماقا نام ںی دهن روم ۱
 (۱)چ لابع مرد رش ا اتو وج کی ا1ا مر ا3 2 جر وس



 ۱۳تن کد ۔ںیہ ےت شے لاج یو اصمروا
 ۱ وہ ںی ناپ مارآ شا اتد ناسا ءایامرف شر لیلا روس

 ۱۳ تب 3 و۔ے
 ی 7 ۓارتا ےن تر رقرہاظم ایام رث ست روم

 ٠ شتاب رت شیب شوق الخآب روا یئاپ تاج ے ںوم قی اوہ دین الخ اکے ہ -
 ۔ ا۹٠٢ تاب هتک وین روم ل اش کیا ایک سر

 ہک Me اتوہ تربت ےس ےنرکر ون ںوڑچ نا )٣۱( لیلا ۃروس ۱
 ےک ا( )ےب اکی یس (۰۵٦)_ے فاخا سش لو وناسنا

 سل جات ےک ں ا( ۱۰) ےک کک ایسی کس نی وا(۹۰۸)۔.ےک شر
 ے ماک کل احتشاانرک ساواک یار آ۱۳ )اگے دن خلال کا( ۰

 جت لاعتشاروژ گاہ یر وام تر روند کس لاموالع(۱۳)
 ۱ ےک ريجراخ تا تار وا فالتخا ےک () عبط ۓاوت یم وروسلآ .

 ۲ ےک لالاو و ریمقق الخا(٢)۔- ے زال فالخا لش انا لاعا ے فالتخا

 ۲ ید کا ےل ےک ںوقالخادی ردا ےہ یزال تام یو رخاروا یو ےل ر

 ۰ ۷: ۵ء۴۱۳۴۴ تیکه د ےہ, یزال ت از ۱

 ےک واک ما سا 9 سی رو
 رجب ےک ےنوہ رکنی یو (۴)۔ےہ 94 یک رایی ہت روا ے اڑ وھچ و کپ آ ہت ےس بر

 با بال (۵) وب رس لیے ےک ب تمہ

 ۱ نا ایک (۸۳۷) _ ےک ںوہ شیوخ ےڑہ آگے امر اطع چا یل اترا وک

 5 زض (۱٭۰۹) (۱ ںیہن گرہ )اڑ وچ تاس اک اکی پلس ےن یتا سم عاصم
 ۱ قل پر تم 619 مل اد ےک تمض یکن یکم نا تقو کو

 نور ھوا 927

 ۱ ےس لگ بلیک اھ آی عرف ا :قروسرصالخ -

 پس ' ۱ : ا ا



 ۱ ۱۳ د

 ۱ اک ی ا روس تر شما روس

 رآ تاتو رک ٣ے رکا دا ینہ قرفرگانامناامام رفع ناور
 ۷۰۵ تایآے نیم و تاق ترے رد ءاذا یم شا ۱

 (۲) رو تر تبرک یل ےک نم بآ ()ایارف سیم ناتا روس
 ۱ ۱۵۰۵ا تای کو _ عدد لورم یکم السا ۓادعا ۱

 ےر لوف ول لوزن اکز یم نآر س ررتلا دلیل ار سیر دلا 5 روس ۱

 ۔۵[|ٹاب آے دابر اتوہ لز ات ترور صب ص | روكا کا ڑوھر یر وا اوہ مینو نا آ

 ج ولصا امجاص یز رض شب ترورص (١)ایامرٹ یش یا روس ۱ ۱

 یوم ےک مالسا میمن( ٣).ےہ فش لوسا ےس ہقباس نایدا نیداکپ آ (مالعلاو
 ٰ -ےء۹۰۵ ا تایآ کی د۔ ںیہ ارش فلات لار ٰ

 ۳۶۳۷| تی آے کر ۔ نار اکتمایق اتو ماری شرب لار روس

 کر الع( )یم بیس (۲)۔ رم نام ا) سج تیتر

 -۹۰۸۰ء۲ت ایا دنا

 تک د۔نایباک ت مات قاو اپنا لتعراتا روس
 ۰ لاو شاک شم الاد ےنرکل خاذ ی غفءایامرف ںی اکیلا روس ٠
 ۱ ۱ | تم اے دے

 رر. ےک دنا را لوصاک یم اک یر ام ماوقا سیم صحار وس

 ۲۱ت اد ۔نایب اکیلا کولسےس وتتم رز سو 2 زا جروس ۱

 ا ٹی 3-۳ روس موز کتلو یاد او ے ریا عش نم ۳۰ لا روس

 ا < ر _ نایک اعم ایفوصو مارکء الت لار ف ںیم شیٹ قلا ةر
 ' ۳اا تے ید ۔نایباکتمایق نیز کف اصوا شش والا روس
 ۳۲۷۲ے آے کک د۔نایباکممالسا ۓادعا تیرہ لوصا ںی ول ر



 [8 - بکر ۔نایباکرافکلا نکات یش نور فال ا7 روس ۱

 اگل الپ لمس کز بالن شا لس سی رها جروس ۱

 و < ی ۳۱ ےہ آے د ۔ ناییاکل و
 شا ا ام رم اڑ یف کت 5

 5 تب ۔ے گاو

 خیر چرت ش لس ہن
 کنش اپ یک یارک ےس یئامس تار قلفل خروس

 ہا تایآےت دے ن

 ات چک اقشا اھت ےس امور تار لب سان روس ۲
 ۱ ۱ تمیم ےک ٰ

 خم

 نیو ور و
 وام« لزاندیج نارق بج کں سرفه بنا ترت جج

 ْ رچ شش لورفاک ون 6 ےنآراب داب تا ےک تیبا رک اک هاش نیب لا روا 7
 ٩ یوم بکر کوم گا ؟ سینا کوم یک ات تم ایت کں یوم روش لار

 سس 020 رشک سریعا ےک وز پیت روا چ ۃرو و ۸# 11 رکا ن رر ®

 ۱ لو فو ۰ ها روا تاک ے٣ تای ۳۹ وکر ۳

 چک 0ت دپ لوما ںیراگشاک رشک ت اذا م :ۃروس عوضوم
 ےگ اب ئے 'میظعلا ءابتلا نع نول ءاستي مع” مادتي یک رسا :هیمست هجو

 ۱ ۱ ۔ اار نایک از مذاب تاعقاهدوار تاک رو ےک تم اق سم روس ک ھ72 جر یاب ںی اس ا روال نفق

 ۰  (یقات) ۹ تا یاس اچ عضو ک 5



 و کک سش نور گرا روا ے ورکر 1 ار گرگ یھ 2 5

ےک کرک لاح کن ا ںیم رو رشک لا یوم لزان روبی ناچ ۔ے کم لت ۱
 

 فرط ک ترد ف ی اون ورخ اک ایام رک رک ےک لیفت وہ اوا کم ق

 بق (٦ نا آت اہ« نلدروا تارے زوج ےک لو ان اءلارجو نٹ زرکا رف رس

 تاعاب روا یر بس لغت تل یک ا روا مز اگ یا ےک ںولوای .ےباتمو

 21 بر جلا ید رت ود رکا رق رراخرا لایتاتنبب رنو بی اگ تر cp رکو ۱

 زا رم ابو« لاو 6 یخاف یش اطم ےک ےریو ےک سا ںیم ےس الاو لار مقرر

 بج زور ارواح اچ ہر رقم عن نكر اک تم ات کرشے ام مے و مولعم لع

 ےگ وے نکن ا لیہ راردے ر ات لرد وکو منو ول کے اجو روگ

 تین ےک ن آر روا مب ازم ےل ےک راک
 یت اہ روا ےک سم اچ و: تروصیکل وزاورز رک ۱ الو سا ا ۱

 کز امير ںاہی ۔ےگ لو 2 رپ ےتڑا عر یکت یر یئوہ

 مبل "اباذع الا مک دیزن نلف اوقوذف" رکاب وار

 ےک شاه مارک یی غم ےک لات اب بازار ات ہوم ہزم اکے یک

 حس تب 10 ر کے بس ب ںی نے راک ل وتن

 تاک طبر ےس ةروس هقیاس

 ۔ےرب اطار لا ارھرد ےک لور ل ولود ےس £4 ل روگز ازم

 : صاوخ ےک < ابحلا ةروسا

 سن تست لانا رام اتا دوجے ئارز اطراف مرار وضح با
 ۔ےگ ال بورش ۱

 سس اتو تار روج یر آے کر لوم کت والع ۲٢ ڈا روس ر

 ے رت ےک کز وید آے ے رک وای لا روس لا ووټ رطح اکا یا کی زوم یھ یں اج بآ

 بین بستر اووفک



 5 "اے ے نھ

 EEN کے )سا مس آ ۱

 روا باش 2 و ںاوج وت ےک ںوہ جا وار ںوروگا _ ا ؟ ث سر

 ا ىکا بس روا گرام دو اوج 1۳2 یگں وہ ںاک یو ۱

 بش رو ای سو ہدوبیب سم تنج ےگ لو ماس تگ دیار یگ وہ

 ۱ ترک لو تا انعواطع ےس فر طب ےک پ آس كاد بسر گوش

 ۱ یک اک بس اے نایمرد ےک نرو نام آی گپ جر واک نک زروا وفا 7 ےس

 تما ےس رک اشک لس ی ام ءاتب کل الجو بعر ےک یس اک £ اط وک

 ۱ ساک "ا 0 اکے اک دار ت ام ےس ت ررر اک دے

 سا

 ۱ ۱ شوری ور روش اکا ےس اتا ےک لو ہا یر ہی یر

 ۱ ےن ںی مس تر

 ۱ - ازای... 5روس عوضوم
 ۱ 91 رم رض اہ سر سس : هیات ہک و
 5 رد زا یی ںیہ 22 اک ےس گن اہ اب لورغاکوج ںیہ ےئل دارم شرف وو ےن
 ۲ حس تاعزا: مان

 هل دشا معنا ء روا تاقا ی خروس نر رط گرا چ روس :طیر حس ۵ ہ٥روس اش اس ۱

 ۱ ۱ یگ ےلقاکپ آپ بی ز کیک اردا فی تاک نیک شی" کاتا له” روا لک ٠
 . :صاوخ ےک تاعزاتسلا 5 روس
 ۱ لا اکو لئاد یش تو هرس تام رج ارس ںی رو ا

 ۳ 7 ۱ .اگوماتارکه راک ارکل ۱ ۱
 5 رفع اتے رام 87۶ل رے اسے مورواو ام ساکن وکی رم 7/1 "تا

 ۱ ۱ ۱ ۰ سکس ۱



 یک
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 ج

 07 جس Eî - < ضد میش یف نار قلا مسح

 ٠ ور تر

 لاو خدلوگس_لاس رله رجب کروز ای وم ۱

 ےناج بس فرط یکن امسآےسا ےس یزیت ها ےک ےنرک سر ٰ

 ۱ ےس ۱

 ےناو ےک بس یم ها لعاب ناول وحور

 جب ایسا ےک باذطاب اول لو نام مے شنا

 ےیل او رک ۱

 2 سدا مات کہ اقرار کن معا لا
 وس یس اوج

 روم رم ی مدال ازارحإ روا وم وول یو تس کت ک7 مر

 9 .و و واال

 ۔ے ناماکغناج وہ یخ شرت لامپ ذو آی کن ےناج ےک وچ ۱

 دی مد کل کا و آلت تروص یکن وکرفردا لا یوم تره ے ا ۵ر ہیکت یب آ
 ےک اسکن تومان را کر ٹہ یکن وف شک

 ؟ U اب م اکل کش قیر ابتکار !ور مم تما قے ا

 رام ئل ےک نارواروناچ ےراہتڑاہپ روا ای ء نم زو نا آے

 وہ ےتام ے اروا آراد کلا ی کل وزچ یراسنارگا-ایکا لپ

 ۱ ؟ے شا ںوکرک رولو ےک تما یر
 چ و کت تما سز
 تہ سیسسش سم

 وا



 ۲ انک تہ ا رب سبع "وروس ۱

 یل

 تیر سب کن رم ۱

 : ما ب ہللا دیع تر یا این کیا ہک تس سامر وتش ےس فلخ نیا لا ٠
 وکر وار ۱ 1۳ نا تقویت وک اظ بآ ها و لاوس یئوکروا ےن ومرض 7 1 ۱

 ۱ ها کت فرط نا ےے لب پآ | روا «یرزگر او تلحعاری س

 ٰ . یر یر اوت نیر
 ۱۳ شن تپ پآب متن ےک ںٹہیخانچ

 نیر وطس یکن آر قوکں وٹولس کے چ ےک کپ آے ءان اگ یراوگا روا لوټ لزا
 0(0 مک پا هاند یاش کر نایک پآ ایام رف ئوہ ے رک اط
 _اتکل وت یری روا تاج

 ۱ ےڈپ مرگ کا اف پآے ترک ارب ےب ےس نید لو

 سس تے سست

 ںی HAI اے ٣٣ر ک !ے ر ایا ےک ید بیت رواج روس کرم و۰ 11 7 رگ سس @
 _ ںی ف و۵۵۳ زوا تاک ۳۳تا 1۳۲ عراگرا أ

 : >-.- _م٣ظ اواس..... ةروس عوضوم
 نام نیو اکو < یلوتو سنیع”ءارتیا ی خروسلا : هیت هجو
 ا ے لد نانا ایج اش دی بج 6لو ےک روس ساکن اوم ںی ہواوہدر یر ر

 اوره یمن روس یک رس

 ۱ اچ گچ شعب گرم حی :اکنر ےسا ہروس هتیاس

 ۔ےرپاظ اجرا لی لالروس لود ے تم ا نو مس ے روکے یھب نھ رقم

 تم اپ چرم .ے یار کد اشرا مر اروضت :صاوخ ےک سبع تروس

 .  بسم ا ےسس یخ هه
 — اد



 ےس ےس نکا تپ پ آے اوہ رود یک 1 ےک اپ آش فوج روا ںیم ے و

 رےہ زیارت 1 بآ۔ ںیہ ےت رب ی لانا
 ںول ر ءانر یک اغلا رباط کے اسکے ءالع فنی تحت ےک تای آنا ۱

 ایات گیا ےن پ آہ کل ین ےہ رامرف باغ لات ی روکے اتوم مولعم
 ارز اکے ر چوت فرط کل ورادرسےک شیر قروا اف سفر ام

 کب اروا نم وہ ےک پآ س تاب آنا لگارو و ۓ اج یک وے روک

 ناو لاک انچ ۔ کس NS آج ے یکایک فل لی تقفش اے

 ےس ےن ام فیل ر ار رگ تہب یر چی موم نج ار کٹی روضت یب ےک

 کک ن آر ٹن یت اکر وا ن

 الخ نیترات تب ۱

 لن آری.« لپ تح ےس ا ناچ یوکوچ تک ماع ییا ن آر یکی
 ںارواے ر فاصروا ست متلب زز حک ان واےک ناس ںی کے وو

 ماد تزت خا اروا ےک سا یار ناھا لن ن زروال قیر ۱

 ( تری ) - لب مک لی یی داتا ےکر یی و سیب فلو

 زنا قو یفاوم ےک سا ء ںیہ تتیکلوکس ا عش رف ( سش طوفکں ول) لارو
 ءزاپک اب 01 گرا ےک اند اور جم روا سال لیہ ناروا ؟لاہی رواے

 ل رتو فی روا قشم 1 1 رب ےن لو ںیہ ےرنب تصرف را ار
 (”٣ناعریفت)۔ےاھکد کام وکلا ےس

Ul ۱ةرفس یدیاب" رم ےئل ےک ںولاو ےنرکت بامکی کن آ “ 
 نت جم ےس بس ولے اج اعا روا ےہ ےسر غم ہرفس رواءےاوہ لامتسا

 راس وو اوہ لا فرش کتان اقرار ما 7

 هد تیر مان کیا نی نارذال مارک ۱

 و ےس یی بیس ,

 ۰ . و



 n E ھی
 7 ل جل ںیہ ے رے د باطخ اک دب جارک” وکں کول ےیبا ی امت شا ٠

 کن 17ر قر قے ری وج عمرانی اہم انچ ےک روو هدوجوم ار اکو ےک جرد

 ۱ ے ر ڈرو انرکر ور ماقم سا ےک یب نی آر لا اء ںیہ تھر یک ی وکر

 ٰ a ا ویسا لا ر كاك
 008 3َ 2 اج یب ںاگیئام 7

 ۹ 1 نک یت ایبک رم

 ناو کاےسا رک شاک ات قی یال نانا
 ۱ ۱ ےک کیا ےس ٹیپ ےک ام روا ایکم نت بست لیٹ ماضعا ےک سا هایکن کس

 ۱ نو ارم ےس بیج تم اهن گج یا تاب ےہ ءالاکر اب ےسا ے ارے ار وس
 وکلا اگے اج بجر داور یم قروا ید تومرحب ےک ےنرا کل اسب سٹ

 یی نان کر اتار هرم زود لا که مرغ اکے رکا کاما

 ےہ ایج یٹاڑودرظنرب ےن اھک پس اک اسا این اک ک لام ےس اروا کش وک

 ٠ «جرانا لم لار - ازای ارج وکن یش رھی ءایاسرب ناپ ےس ےب وا حر طط سکے مک
 ۱ ۱ گر لات تاب ےک نشو ای ناوت لاک

 , 9 ی عاق ںی زچ بسبزایک و

 2 یر یش سر یر ۱

 "00 ۱ راک دایی ےس ےس مدد نا کی نداد تاریک

 ۱ 5 ۱ له نشا ود نی رت یس یک صو

 ا ےک ںوہرفاک دش کا او ےک یگ
 ۳۳ رے



 تیل ہر سا س<یاق توام °
 5 ب ۱

 نیم باک اکو

 اا یکن. ےس یاب رف یر نم یک تم ایت له ویوکتلا روس
 كاي اکے ند مھب مم کس تاک ادب ےک مک درک

 “ےک سم برکت ال زات بج دوا ے اج وہ سرو بج” :ایامرم
 وچ ج سو PF Fern سج تعس وس بب 2 000 002000 99-01ت9وپد 0أ080 0102202 تۓت09-000-1-1.130

 لی جروسلا_حس را کلا ےہ اپتا ےک لور پتر روا ےس روس یر کا یک رکن آ ار ۵

 ںی یوم وا تام تاب ۹ را ١
 تاتا ےہ دال اکے 7 اک د یا یی ما لر نر تلر ڈی(... :ةروس عوضوسم
 5 گلو روه

 هد اگے اباد یر بج کا لوس روستا زا ارتیاکورولا :هیمست هجو ٠
 ۔ےہ ذوخ ام اک رہے لب کا ۔اگۓ اجوہردن
 شرف روا روم |رگیلابیاکتادناو تما ی شةر ں ا :طیر ےس ةروس ہسفسباسس
 ۱ ۔ں ی رات کت مات گول کا نے رکن اکت اج یک یر مگن آ ر

 مایل اذا ےس ںوھ آس یار اشروک نو ےک تما اتے حس اب ضج :/ےایآ سم ثیدح :دناسف

 کا تقشنا ءامسلا اذا ,ترطفنا ءامسلا اذا .تروک سمشلا اذا ےڑپ رو نیو.
 ءایکض مع ںیم تمدخ یکم لو عرش سرو صح رع شلا ی یل ص ربو لا ت رح زور کیا کے س لش تاور
 نا ےک کا یا رن ےن ملسو یل شرا کپ 1 ؟ےے ومر مالت لرد اخ آےک ادب دلبر دن اپ پآ الا لوس

 ٢ ا مرور وا لول مت م روس «ترالس ماد م عروس« وقاد روس رو روس اید را اره رول ےن لولروس نا ۱

 تان کتا ی اے ےس ےک وک ے رز اک یب ۱ بازعر نش ایروان رگ 6و: ارو نا تروک

 ۔ےات ورکا اسڑو وکی و اکے بتصصاخخ یک 2

 :صاوخ ےک ریودنلا ةروس
 اوس کیر ےک ترم ات ےسا لات شا ےب ےس رولا جروسوج ءے کارگر اشرا اک لب شا لوس با

 اگے دل های اتس
 ۔ے وہ لوت اید کل ےک مرکی را جروستفو ےب راہ یگد ا و دس

 گومز ی رک ل٠ اپ 8 ار رعب ارواےھ ڑ موم ةروس بالکن رد ؟ ا۶ . ى٣
 ۔یگے درا رپ تک لو ارو ۱

 روس ںیم گیں ا ون ںیہ ناز گرد کربن مرداد ای ایکدداج یم سرا ی

 ۔اگ سد زاد رلاڈ ںیم نج زی, اشا جب 2 ۱

 تاب یم

 ےل



 زوم ی« جیم
 شرک کا کو ےک یش کت آکے متن عر

 لش یراق ےک اگے اج نیب گر رس ارا ےس یئرک کل مج ۔اگۓ تاج اید لا
 ٣82 ۲۴ اا رف واشرا ے ربا لوسر ہک ےہ تاور ےہ ی ہد رر ولا رح

 ۱ سم تایاور فتا سد لاو نم (ردت) اید ند ےک تماق ۱

 ۱ نولاگک ور ڈا ند ےک تصایق ےہ رک اکی د لاڈ اش 7 یک یھب "آل ورازتس

 2 ارت برس کف ها ذج لاو لماع یک ام سذ دوا هک رک ے ےتڑا ری

 ۱ : س رھپ ژوو رکو م راہے ( ںی لو« ناج نادیزع لاو داں رت یتیم کں وتل
 سم [سش ںویتسم انا س شالح یو اتپ ےرام ےک ساری ونام ین روا ءیگ
 5 ۔ےک ںی الت جیره ریش ںیہ اے درک ز7ت ترک

 نایب یدعب ےک ےن اکو دومی وو
 5 سرب ےک ےناج توت یرسود ناک تاقاو سا

 ۲ روا کرا نیز دا ککارفاک نت ےک ںیم اج ےئ انب ےک هک شکن رضا بجا یار

 ۱ اکی ا لہ م 2 ۳ ےالا کو لاوس سیشن ےراب ےک یک لاو ےتاج ید رک ور دور

 "۹ اب لاک ین ادا یا ای ےن وھکے ان لامعا بج ؟ایگ
 7 رہ بگ 2 اج یورک ید زن تج روا گۓ تاج ید کپ د عر ود اگ اج اید تی
 و رس قامت

 7 "0 ۳ وراکت ام ےک ن آر ن رک ٰ
 i 2 ٦ زر ی شب لعاب ن )هرس ۱۵ت آ

 ۳ شال ۲ے یک ایر رکا کم تی ولردا ت راز یر ات مد الع ےک (دراطعروا ۱
 7 ۱ رق داصردا نشا ترحم یکم السلا ہیلع لار جج نک شرق زز حی یا روا ءے مالک ۱

 ٠ ۰ قے ںوہتا کب ںیہ شناور وا چای ایک ل زان یب قا شا لوس ر یم
 ترک بیس کان ور اس ولت 5



 فول بیپ ہد ری ایام فداشرا ب روط ےک تاج ےک تا تا و تاب

 ۱ 5 تیم ےن درا ر ترو اہ روا نک اکہ تالو ویر وضح

 0 بیا یہ یم ایر کک اا رشاشرا ںیم ۲۷۴م فر آی چٹ اس جت

ب سیم ے یب کک ںوگول ںہ ٰیلاچ التب ںیھکا جی رو ےک کوج سرچ
 ںیہ ی

 ال مالک کن امر ی ے ںیہ لوت کدوررمناطیش ن آر ر اڈہ زوعف_ ترک

 تح ےہ ےک واچ مات لن آر لا رک ادرس نت

 یھب ےل ےک لا ےس ال س ےس ارے ریس ےس س میک وج روا ۔ے

 م اہے اج ےک نیم اتلا بردار کے سیب تاب روق باقر ترین

 ۔ےہ قیر یس سیم مار تکسو اح لک

۱ 
 + چی

 چ

 ہک اار ےس نایک از سوءا جروار ت اتم ےک تمارق یھب یم روس ا

 تاب آ۱۹ روکا سش ۃروس کا ۔ے ۸ اک ا لوذن بیتزت روا ےہ روس ک۸ ارن کم رکن آڑ ©

 ۱ ۱ ۱ ۱ ل فو 2۱۳۳تا

ے “ت رطفنا ءامسلا اذا اتیا یک روس ا : بسچسنن هجو
 ےئاج ٹیپ نا آب ج نے و

 ےب ٹیپ ےک ناب آن د ےک تم ایت سش روس سا ۔ ںیہ ےک ےناج تب راطفا ا ۱
 ںاے رز اک

 ۔اوہراطقْنا٤روس تاک روس ےس تبسانم

نلایباک از اینو تم اک بر ط یک روس: یاس شور وس :اطار سما ۵ روس هل اسنپ
 نارد ردا ےس ا

 ےک ادراک اے لنا ےس سٹ ہی تلقت ٠ ٠
( ا) :صاوخ ےک راطفغتألا قم روسی

دے دیت ےسا وا راترکت والت کت وہی ارکآ ریت
 3, لہ 

 :کے رتا رانی وال _ رک ل ےک ارواے دلیک ا ا

 ۱ ُثَرَحََو ثّمَق ام ..... ثرطْا ءام لا اذا ا

را اکے اپ ےک ے _ژیره ور کم ےک رو دزفوتوک مرد کا
 لئارواےے ےس ےن 7 ےک تر دولارا 

 ا اه نر یک امید برجام ڑ

اک ناس رکن روک ےزاوردےک ساواے ڑپک اے رکن اون ےک ٹ کوم
 ۲ عت ار کوہ ات 

= 

r 



 ۱ بج روا ںیئڑپ مپ درنس ج روال ۱۳۳ |بج

 ےک اب ایک ےک ۲ ےن اوج اگے نام ضرب بت کا اج ید ڑاھکا یر

 نا ن ادا ےک ںیم "اج ٹو ےس تعامل راد ات ا ڈ وچ
EI۔یگ تاج را یب و کین ل  

 ۳ تب سس ےک و جد ےن رکے تر اوان اینا
 اب سوسک رسا ےن لک! ناف ۱ ۱

  ژوجوکر اب ام ںیم ترو شجر وا ایا ءاضعالا بس انش مه بر سج ؟ایک
 ك اجاڑٹچو کن و ےک فاصتا یو وجواب ےک ےہ حاتم لا ردت سا زاید

 ۲ ۔ںیہ ےناو گرا راد زوج ںیہ ن تم ناب ےک س ےہ تقی
 7 تام آنچ یر آ ںیہ تک ر ظن یگد رک ام اروا ء ںیہ تتیککوکل شرر پہ ےک نانا ۱

 ارگ اب ددا کن ود ےک فاصقا سٹ زارنا تر وصل و وک لمار وا شہ لیا سی

 ۱ لا ےہ ہم ادرک 21 اوروا

 07 ںیم لا پان تا نیا تم ںیہ ۱
 ارد ےک تا آغا ےن لالا ےئل نا ون ویا چ رشایم

 ۳۳ >۶ ۵ تست ی ی ی یر اک ۱ اک 5 تک اب اب و جو دلج و دصج ×. تک 1 EF ۵ اک اک پک خا Ha ıi a 3 ıı هه ۱کن تاک کئ کئ اتا E 1 1 اد 1 س اتکس ام دق ےک لت دس تر تش

 یوم رسا لو رر TEEÎ رے

 7 ۱ ۱ دن فو 7< ۵۸ روا تا کا ع۲تناپآ۳۷عرولر

 پات یارخان ںیہ سے سجے ا“ *:یففطملڈ لیو” لنءارتیا یک وس سا :ہیمست هجو
 زوم فطر سا قفا ہوس اے تبساتم یا ےہ ےک ںولاو رک لو
 لم ناروا ےہ نایک رپ ےک لگ اعا بر طط یک روس ساس یت سیب روسی :طیر ےس ۃروس قیاس

 ۱ نو" در یکم لو پا ںی ےن ایر ا کل سا ےک کس نت نب “ےس

 3 sS ا اسم سو



 اک ںیہ اجرام یڈ لب ےس درک وتاب کپ وکلا بجروا ںیہ تیر جار و

 کس نو ز ایم خ کرج اروا ات ند ےک تمان اکے ترک لاخ ہو

 کے گ ںوہ ے رک ہار یکن ٠ی الا بر سج م اع ےک ینا اقا گھل ند کت

 دعب ےک لوے تای آن ارجن انچ ےہ انا رظلصیف اکر وا بکس یم جے ناو
 سرم المارد ےک زر کدام ےک م کاپ گاه کدی

 ایہ ضئاخ اکت حاق اے

 دب ماجضااکں راگ انگ ٰ

 گلو روا هر منع سر اشاعه

 کوک ے ایک ایکن العا اکی داب رب دوا تب کن ا ںیم ےس اجرک د ےک تصاق ۹

 لس یکس ا ںیہ ے ورا رت ںایناہکے ق ےک ںوگول ے وہ ےرڈنگوکت ای آیدا ہو

 تم اق !ے و یکں ول ارب ایکن ا ے ایگ ل کنز لواد ےک ناکہ بسے جد 5

 ےس اج ےک لیہ عترت ارادی د٥و عند ےک ۱

 TT سنا TI اس : ااوورمک تک

 ( رب داسے غ شزگ)
 ۱ کیت لوزن لا ایا رت لری شبرا یگوک روس سا ن رش: :لوزسن ناسش
 لا علمدار اصود اپ ا ود دیک اقای شریر
 نیا ترضح "اما ںیہ لزا تایآیب لا اھت اچ ہد کپ ان ےس س ال * مت ک ناروا امت امی
 2 لو مچ گول ےک ی دلا مک و و وجے ال فیل ل شادی 8 لا لوسر بچه ےس ایکت یبا ور ےس طلا مع
 ' لوم لزاوروسیپ لا 2 کیت یروچ سی نی ڈٹ
 -: صاوخ ےک فیفطتلا ۃروس
 aa الپ مک ربا اش کت نج ےسا قایتا ر ارت ماگ 8 ةروسلا ید آر < تا
 لاء اش نا یی د کمدی چپ یا کمپ وک روس کا وہ دو ا کز چ گو یروٹس یا ا

 _ اے راتو ل اماکپآ ۱ ۱

 رگ وال ےئل ےک یروخ ناتمام نروا ںیہ ترکی زودناوریخذ کیلوج ہک دین د ذس اسف
 ا سس اف وک ےک نا ب ںیہ ےک کا ٹاک رور ے ای 7

 _ے وانا لا ٦ کل وز چ رشت



< rale Kea E 

 تحارو شک ںیم تنج ےئل ےک نوای

 ۱ نمیام کل یہ ےک لو ےس نار ادع ےس سین 5 ےہ اک ںوکواراکدایبہ کے س ایا او کت ۸ ےس ا ۸رن تی آ
 ۱ « رپ ےک نا ےگ ںوہ یم تحارو شیئ ںیم تج دایی ردا ء ےہ یوا گس ۱

 کلیم کے اج نا نت تگ لاو ۲ درپ کے ک ںوہوز زا روا اور سرا

 - ےس یوم نیر وج سلات وبا اشن ا لم تنج ۔ ںیہ ش تحارو شی.
 3 ےہ ا تور کارواش رپ نامیا اوج ےل ےک یکسال 7

 سم تام کی رش یک روم سا ے ےتکر 2 ان اشن اکہ ریو تاوغہروا جو نل

 نو و ی رخ میس نیم مسا رگ 2

 ما کبد کر اتم ایت احا

 ۱ ۰ رکےت جس اے نی کوا لوح اےک تسایق ںیہ روس یا ۱

 7 جم رط یک بر ن۲شزروا اگے اج سیب نا آے مکس قلا نو ےک تمایق۔ےہ
 5 یوم بیس یت مس سس

 رسو ہک کا ےک ےک وما ےک ےہ سس رھے اب سا تب E اب مم6 ات اب E ان رسک تب E کئ E E E A mı صف > گفئآ HS eS ی کئ ۱

  rسس ٭۸ تاب ا 7 ۲

 هب ٹپ ںی قا اد تابا شرر درر لا :ہیمسحق ہےچو ےہ
 _اوہٰ اتنا مان اک روس سا 2 اے ہک اکے اپ ٹچ ےک نا آس یا ا

 5 ۱ ۳ ے سج کو جود یہ چاٹ وکلا تا طبر ےس هروس مات ۲

 :صاوخ ےک قاقشنالا ة 8 روس

 ۱ دیر می اڑنالاڈ روس یا ڈوہدرددی زر واو ایل اکے نردناج رپ وکی ید 1س جب. تگ

 سس ھو ی ہے سس ہہ س”

۲ ۳7 ۱ ۱ E رس "۷ 

 ۱ 5 ۱ 0 تیس ےگ سرب تنزو می وا کت رو

 ےہ ےس

1 
 د

NE 



 یو... سس
 ںوتقشم یک رم رر ےس لامر اک ید باب ے کر اتقا تار اک یو! نانا

 ۔ے یٰرکت اقالے بر ےن ارحب ےک ۱

 ے نر لبا روا لورفاکک جر آے ےرمہکتیبآ ۱

 ۱ ا

 نامت روسی نآرقلا سیررشت

 ۳ ٹاک روات تب او نقرتخلبنیوم
 تداعس اب تدالو گور وضوج حیات تمقاول اف کیا روی ۱ ۱

 ےک تاق ءنامس آے نل اد ںوجرب ےن لات شا ۔اھت ایآں یی لامر تس ایی قتل ےس -
 ۲ رفداشرا ما یک ?J) ند کر وارعج بیت 2 ادارے کک ا)روچتروارباشء نر

 کس لوب ت لیت کی تاو یا ےگ ےرام ےلاد ورق کا ام ر اورک

 کا سی روس سا ۔ےہ ارس ابا ےک لوزن بیخ روا چ ترس یک ئ۸ ۵ یکم یر گن آر ®

 _ لب فور ۳ع ۵روا تاملفا ۰۹ تاب آ۲۲ ور
 یل نام "گن وجر بک نام اید لا | ک او ہررخش ےس دو اوری ہر وسم مان کت روس یس : هیمسن همجو

f CIAO E۲ ادا مے دلایل ےک تراک رٹلپ روا تراک طوب یل ے ںی ےس م  

 ےخ رس نج ںیہ ےج ہو ےک ولت ا اے رک یش تر کل اس کی اتات آں خرورب ہراابود
 و مو نامسآس یم تکو وج ںی دارم ےس اتنے ےڈ ای ںی دوری

 س ورد لا ترک وک بازم کن مدوارافکس ورک ےس سا :طیر ےس ۵ ت رسا هقباس ۱

 لو کب ا عوکرافکد حب ےک لار واتس یراپ یواش تاسف اج ےک نواراصک راک
 ساید ۴

 :صاوخ ےک جورجلا ت دروس
 زوم رود ے لا / 0و٤ ایل "اگل سیم ےن ےک ارگ گل ۃ رویہ وہ اار دور کرک سم

 ۱ ۱ کد
 ۱ و ید شک ساره کا ۱ ے٣

 _طنجم مهناز نم "2.
 روادوتوو ول تاپ re رک ںیم ہزڑاورد ےک رھگ EY م ر ام

 ۔اگ راظونت بس ناماسو اسکا ۱



 کر ہراس آراد اسم ناضعم روش یف نآرقلا سیو

 ات اکج دا وب تہی وج اھت نم اکیا | اپ ےک یانو هاش ےک نگ 0ت
 ےک سا ملعانپا شیر کا جے اج اید ناوج ون نیٹ ذ کیا اےک کا یکے هاشداب ےن ا
 ۱ رقم ساوکن اوج ول کیا ی ر مات شاد یک ےن ہاشداب ہچنانچ۔ لودر لس

 کا ںیم ےس ار اتکا اج ےئل ےک ته واچ لپ ےک ناک ارتا ور ج ای اکر وما
 روال ےئاج آل اپ ےک بہار یئاسیع ں ےئامڑ سا اھ اتر یردای اس

 سار ےنر یش کار اید ے ےک لار اب کیا ۔ایگوہ نام روطفخرخآلاب
 کی اعدرگے شوق اب رپ کیا ےن لا ۔ےہ ناثی راض فردا امر کین

 5 نت گا وا ے اج ارا تلقی شاداب ار ناسا

 ایکو م گالہ ر شر وا اکل اہ وکر شو ارام رھپ ےن یارک کے ۔ اج ارام دن لے اچ
 1 لات را یکم ے اج آب یوکے ال اکا ی یگ روش م 7
 ٰ یک رش کوم ناملسم ےن ےب ےک ورک یف ںی یر کیک ت ساوقرد

 ۱ 1 کا نب نیک اعد ےت ےک یر کل ویق ےن ےس نا

 لول لاروا ببر ایک لطول نوت یی کاتب کس ترور
 عیار کاج ےن یڑاھب ےسارکا ادم مےراب ےک ےک لاک درک

 یک J کک لک کابوس رکےن ےس ا گلو ۱ ۱

 گر ےسا گول ید مگ اکے ورک رف ںی ردنمسےسا ےنداشداب ۔ادہہضاکیب
 ۱ 5 رکن ملک ےس ہاشراب وای ]لی او اکرم رم ےک ب وڈ بس ہو

 ٠ لا ایگوم ر یہشرواا رکی: ےک ت اک لہو ایگا یکی اما انچ ۔اگ لاج م س لورا
 طلا بس مکرر نات کنگ ماع تشک ہک کر تا بیج

 یل ےس ے روش ےک تطاس ناکراروا اوہ ناخی باڈی ہاشداب ۔ںیہ ےس ال نام

 سا ریت ےس مالا چکا دا رکن العا رکا ورک ے آن ڈرتخ یڑ؟ ست
 رک ارفاطع تمام ا یب اوکں وگول نا ےن لاتشا۔٤ے اج اید لاڈ سم گل.

 5 وت تاچ لک نی ایم پاش اس اب سس یہا ۱



 ۱ ابا الوب ہی موم و رز و ار دکتر

 رت لرولومون روا یئکدوکس گانه و انچ ۔ رب رب تپ ورکر ناب
 ات سن فرو کس یم گ E ناما وب یری وکلا تیم

 ۔ےہ اج یاقبہدایز ےس راج

 ےس تحت میم ی كا

 . نایاکار یگ ں وما وا تیمولم یکن اما لا نا یب ۃروس ارج انچ ٰ

 یک ٠ل 7با عش ات دروا جیم مک باغ ںیم تر 12 ے ناف

 عروس نر یھ کز کا اا گی کں وقدنخ یک لاو
 ارد روا ایک ا رک و مک روا تو کک آ لاو, اف کچ وکں وی r ل

 ۱ ا( © امبوڈ ںیم

 یس اما ےک لول رلود کیر اےسا ارے آ ۱

 ورم ںورٹ تم ۱

 ایا۸ اشار رکا گل وراتسروا نا آے ئات شوا س حرر کا ا

 د تس اک دوا لاک او ل تام اتے ک سم اوچ ےس رر نار ریپ ناس زا رک ے

 E از EE و FY و FF و E FE FS r و اک( 7 م۳ ی E ی رس perrer a دودوود 1 a رس دس ان er r سک اب کا

 روس یا ےہ PUREE Jaa sl رک 0
 ںیہ فور 1۵ رو تامل! تایآا روز گلا

 سا ی قراطل ءامسلاو مارتبا کوس لا : :ہیمسنن همجو ۱
 ۔ے یقراطلا ان اک ۃ رو سا ےس تبس انم لا ںیہ ے رات نورد ارے ساوہردادوھش

 ںیہ روم ا یوی ووا راک اےک یسک ووم و روا :طیر ےس 6 ہروسا ہکیاےس ۱

 روز اتوم ضا یی کن آر نت لسو کسب( قوا اکر ا اک روا روف ل اھا ےل ےک دیو یت ۱

 بس انو طر كاب ایمرو ےک ںوارو ل ولوو ےس سکی ۔اھتی وما اک ن آر قی اا س رت اےک ياس 6روسرواے

 )ر ۴ب کال ۱ ۱ ےس 7 و



 TT 5 ظروف آرا سی

 ۱ ہر ار راپا اتام ےس رر چ اچ ۔ے اتاھروا کرکت انک ۱

 یکن سنا چک اب اے اس نارود ےک با ند ےک تم ایت کج «ےاہز

 ہے ےایگ اد باوچ کشا |ےک زاغکں یم رت ۳ ومر لت اغ ےس تر یک *تثو

 ۱ ںویکب اعرب نا یہاں ايد منکر یصاجمروا کشور بج
 e کش گچ ماگ ۱

 ۱ ۲ اں وڈ ۱

 منبر کبدی ۱

 07 27 ید من 7م انب بط او تی روضت سی جروسلا 7
 ۱ EAN انس ناروا یل ریپ ا ے رکن ایم زتو ایک ۱

 لولم ک ا رفواشرا ےس تفت _ایپ تور مد روا تانادبتو تاتا راش
 سس جس پاکو
 ا سنا اما

 ۱ ی ترک تپ یا سس ست
 Tu سی سب لک ال repa 1 لئ و یخ کک ک کک HF ال سک ی ا نج ی A ال. ات و رخ ا ظن ےہ ۔ےےو ہ دصسم دص ہ ہدصح وگگ ظن الل ٢ ےس ےن ھے ےس سو ایم دجخ FF مدت -۔ !ے -و وہ وسسس زا دت ج۰ وج دو ہون ہد

 2 :صاوخ ےک قراطلا ة ةروس
 ۱ تافل یی یت تالا ارگ < ںوتاود یاد ےہ )۱(
 ۱ ۳ او `

 کت برتر نا تک یر یکن .
 ۱ 2 ور سا ےہ ہرا لا رانا ےک وزن پیر راے روس لمس یکم رکن آ 2 @
 ۱ ۱ ۔ںیہ فور ۳۹۹ر تای ١
 رپ ار ؟ےا یی 8 « لیلا کن و مشا حبس ' ماظبا یک 8و رو یا :ہیمست هجو
 ا ۳ رب ےس بس ںی ایک ےک ارتقا مما ےک ناش یار دم اس بم ند موج
 يک هما امس ا لس تف شا ناشی وا بس



کران ولاو نم دان یی )روا لولاو تر فورصم ر اب کلا رک
 ۱ ایم ا

فر یک ترم رای یر تاثب یک
 یاس فاضح ا ایک جوتم 

رم ے ضے ےن کز یک زت ۱
 مشا رک طرف قرص ںاہی دا

 ےس

 ےس سی رس یًلصف رواء ر | هریک ا رگ ۱

 ۲ یہ دیک لفقر
۱ 

۰ REET 
e 

 س
 رے

 ل

 وا تااپ نج ا کارن لو یو ةروس ا

 شا6 هرو لابس )

 نر وصقل یگ س جروس س ا ترک اکے [تاز ایلیا روس :طیر ےس 5 دروس هقىباس

 روا ےروصح ا اتے ۃولضر کو رد تافصو تاز تقرحمروا E اروا نوم ر وص سرر بال

اک اجر ےل ےک ر رقت کت رخ آتی روصقم ۱
 گرما ے ےک مخک الف لری الک ]کی اردا نوم ی اف

 ے ان گم شر مي رک ۳

 ےک رہاظ ایلراک لّلروعلوآرر ۱

 : صاوض ےک یلعالا ت ةروس

9-۳ اوور ما اوم ورم سے.
 کے اجو باب تک لاء اشاء ے رل 

 آے ے اکل ےک کلرک و روسی | رک ۱ - ےک
 اگے دوھفت ےس تا ا اک مہ ید

e ةروس ےہ لک یہ لک ر ولی توکل بام ے٣۳
 و لا مو, 

 .۔اگ کل اں وتس رام ۳

A کل اتر I لو نج روا رو یر۸ 7 2 رکنا ۱ مر
 8لو س اے رف 

 ۱ -۔ںیہ فو واتا کیا

 اکے ینو ہے “ةیشاغلا ثیدح کاتا لھ” لج لا اء ارتا یک ةر ا :ہیمست هجو

 چک اات یا ؟ے یک 272ھ70 کی شافوکپآ
احوکبس اد نسا ےہ موہن اش اخ کوک ںیہ

 ےیل پن

ال روس ما اک روم اے تب ام یراق زنا تک جے رک یک رج کا لاو
 باور م

 چک کے ایگ: :صاوخ ےک هیشاشلا ة روس
 روس ےک رم زچ ا وہی ر ئا کف کتی

 دهد فیل نوک ےناھک کرد تن اک شش شا ال



eبار ںیہ ےناو ے رکی ب نکی وا اب پ آگاہ سہ ےترکت یں پآ ارج ےا ےک یک فرط یک زوم کن ز روا توان یگ ںوڑاپپ ءںویرنلب "یک ہا سیف یدین کوک تیکه هاچ برو بیج امل ےس کو الف نوا گو یارف جد نایباکتااظن ےک ی اھت لا ےس ار  
 ۱ اوہ یا ۷ب اعود کے ڈو نم ےس نو سا ےک ےک ر رقم لئ نار گن ان
 و رمز رام باح ےن كاوا

 رم وا قلا دروس 9 آ1ا
 تیغ ی ناناروا ینا رووا

 لورا لد ۳ یھ 1 زژ روا تفو ےک 2 خور ےک هروسلا
 برات روا گے اج ید کت سپ ہک ٹوک وکن یم ز بج ےس راظننا اک ت فو لا )سین لوک یدرازکی رنز ںیم تب کل ام دوا ءایکپ رٹب ساب ےک باد ۱ یلاسیا رک ٹیم ل اناککل ودر ۔ایک رب آے بب ای یک سا ا کو کں وجات ےک روا, 5 ےک کے د ےگ د ساک وک ں ومت ےک کے ات اچ لوجیوکں ققواع ییا رر کل لو ے برے ری کک اتکا ںی ےس رکاب ںیم لات ے ا لات یا بج روا ید ت کک ےن بر ےر یکے اتھٹا ہک ےہ امرا ام افکت قد گن اسنا نات شا بج کی ا اب یر دخ ک نانا باور فرط کم اجا ےک نوکر رواد وداع م تعا ےک ےنا رفنلایم مک

Joe lg URI 9یش ا ۔ ںی چکے پیرا مر یوم ےن راو ردفا ارنبا روم نا :هییمستت هجو ےہ مم ہور رب ۔ہوج و ۳ 6ظ لب قو 7۲۸ ۵روا تا۳۶ تایآ ۳۰ عر ۱ _- ںی ںچر پاک  r ۱ نت _اوہررتمم ان مکه دوس |ے جس ایمی اے اک تقوی ان _ لات 
 رک 4 روصقن ورو ات قامت ولو کیس روس :طیر ےس خروس هقباس

 جاہ ۲ 5 9 7 ٌ چ7 ۳ ےک کا7ا ضع یکن افر فسخ روا ےس رک کل وما ۱ a یو یک الپ شروع بشر ورا ےہ ایبک لاق لاو ےترکبجاددئازسدازت یں لری 0



 ۱ ناضمر روش یف نآرقلا مچ 5 ۱ ۱

 ےگ ںوہ تسب فص ےتشر فردا اگے آے ےک فاصنادحت لاله ۰ ُ

 ےن رہا لاک اگے وس ےس تر نانا تنو لا ال یھب میا کت

 5 5 TERRE اب ۳

 ۳ نا دسار یخ ارم ےک یر فن

 کب ۔ۓل ن ایاک ج تراش وک“ ہنۂمطم سفن” ںی آے چروس ۱

 ۱ تنهام لود ترم ساک لا وکں وکول

 ۱ ۱ اگے اج ید مکا اد سش

 ےاہک اا زاغرا ےل روش ا ن کشارمرشلوماخ دے.

 رگ ةدئمطملا سشللا اھت اب" روا کیک ی ے تشر سان بتا ۱

 هیت

 ا پتو تنی 5

 فرمت لا کراس کنار مرآ رج یک مر کل خورش ۱

 رکے ساک تر طف کا جای ی ں تاتش یک انا ےن مک

 ی ساک ےس اکر ناروا ۔ے انب ز ںیم ںوتقشروا ں ونک کر عرش رکےن ےس

 کیا سش ۃروس اے ۵٣ر کا ےس ایفا ےک لوزن پیتر وا ےہ ۃ رو کربن 9۰ مر رت ® ۲۸, ©

 ل٤ ور ٣ے روا تارک ؟تابا [1٦ ور

 گراب کش )دلی اے یکے “دلبلا ادهب مسقا ل ظفلعارتبا یک روس لا : : هس ےجو

 -اوءدرقسرلبماناک ۃ روس اےس جد یاس ساق
 ایا یا یھب ںیم ۃ روس سا اھت نایک ت ازای ہجوم لاکا تبا ۃ رر :طیر ےس ةروس هقمناس

 سجے یخ لام لب یقه کر لا ںاہی ددا ترلان ا رگ نایک لاکا

 ۱/۹ تدار کر لا اپ ںیہ ےس لی نتق تقش ہک تا ضم ۰
 (ف کس ہر ۱



 “او ا سہ وہ سا یل ۱
 ۱ مم ے داھکد تار ےک رور سار ےک اریپ اچ تن تار ید روا ٹنوپددروا
 5 روا تست یک ا یش لو ہن رپ ةس ار ےک ند ناسنایى ہک ون

 ہک TT ۱ ۳ چ شا فرط کم اھا ےک در ۱

 TT لکتن ڈرانے

 کبریت ناتار وو ءخروس لم لا
 یاس س جی دم افسر یو دس ےہ سو ت دی ےس داس مادر بما: ا ار ای و در

 ( تام اف شر ) تک
 ترس دم ورو ارپ سار وف قوم اریپ بج جب . ا : ٰ ۱ ۱ :صاوخ ےک دلبلا ت ةروس

 ۰ ۰ اگے اچوہظوفتےس ۱
 ۱ ارت رب رس نا زوم ی ا سر لکم یاب وچ گول وو ۲

 ۱ تھی کے اک حجےد ےس رج
 : ۱ _ یوم لات ےس لو بکن ۱

 ٠ ا ںی قوم )۵۳روا تاک ۷ تایآا ۵ور ۱ ی م جون اے ر ۳۷ے رابتا ےک لی یر دا دوسر ۹۱۰ 2 رک لآ ۱ مس .)
 ۱ نسک سس مت “اھخض ۳ وو و” نیم وت رسا :هیصسنت هجو ٰ

 ۳ ۱ ا ۔اوہار قم سرو مااک ا تم لرو ےس یک ن ۱
 جزوات نت نا مرزا تازا کیر ایا انا شرم : :طیزر ےسا 5 روس هقیاسس

e٠ ۱ نایب لاا شد تا زا رفاقت رت ےک کب اے ' "۵ همت اک  
 ۱ واچ الج چ زیر جزای وتوو یاد مت کلا فرط یکن امیاورفک  لیذ کم ادا
 ۱ کاب لاری ےس یا میتوان اک اج صقم اار وص لذا لوم الا
 ` . :صاوخ ےک سمشلا ةروس

 5 یوم اما ایم تیا حج رکا 7آ رول ار تاسےک تم کا سنو . یا <
 ۱ ار گاتے لا اپ بلاک ۃروسایاوہایکم ےس سا دروس ید 1 ۶ جج ب

 وج و واچ و ا دی رئیس مسح ی در بس مک دا و زس یز: قر ۳

 ۰٦ : سر کنم اے ٹر ارگ دال 7 قیر یارب ےک یر یر ومو وص رکن ارو رک اکن تور 2 24 دی م 5 _اگے راج اچ هوولوم فروا ٹ٣ ارم ۱ ۱



 ےک با ںی یو اہک ار کل ود بذر انکو نانا ےن مکا اارضواشرا

 ۱ کا جج ایوب دا تن الو چپ ارے سود ر وار (رعابوو اک جرم ےس ار

 ہے تع ١مان ےک رکا دول یوا یا

 99 7 ی
 رپ ںی کوک نده گا

 ت ت م ہا تیم سس تست سس

 کا آش ۃروس ا ۔ےس ۹ رر6 اےس زا ےک وزن پت ھرواے روس یر سن۹۲ یکم یر کن آر جت ®

 : فدا تام تایر 5

 ٠٠ اذا لیللاو” و ایر ف عدم ےت تکل ور رشا یم اتا یک ةر لا :هیمست هسجو
 اے تبسانملا- لاچار وک ب اما ےا اچ دکب ج یکت اد مک “ےب

 EE روس

 با[ رم | تم اچ ا

 شرم رک فال و ازج یکن اروا لاکا اسکو : :طبر ےس ة روس ہتباس -:

 ےڑب سیم لوستر صور سس عم رباط طاترا نایمرد ےک لںولروس لووو ے سن ےس لو یب

 فلک مم ےن رک تک لام طعم اک ل وفود ناروا فلخ نب یما اسود روا زص رکیو ترضححک اے رارلا

 رگ رقیب ںویی رکا ایچ ےک تک رو طی ا یئوکر گار وا قاب سین یک ی ڑ وکر ےک رادلاموجواب ما یت

 ساس ای ے رم ج شفا گار وا ںاہاے ی تر کتب ں باوج م وون ر ں یک ں ویکہر یقذ اک ت رخ ےہ ۰

 هل رول قخ ےس م الف ےک سا یھب الب ترضحح۔ ےس اکے نتنک نج ےب وج ارت 5

 اوا رفاز کی وال الب ترضح تا مرکو تر اقا د فیل رکن دوتا مولع کا بج ےج

 ایا ند ےن ںیم تاب دور یک السا روا مو ہیلع روا ی روضتروا نوانن ےک ں ونال وبا تر رح ضو لا

 ام رف رتل ودم تر ےن یاس سش صر ےک لاسر شیر یک اج اار لا

یک ےرسودروارادی رخیکن ز ےل ےک یون چکر وا ترججزفسوج ےس ےس مرد راہ ہم فرص یر
 سیم ںوماکک 

 نکرد یک انا سیم مرا روا قرص ناهار کے کے کن وتلا ںونوو ںیہ س ۃروس سا ے اف فرص ۱

 قم انا لا ب ز رفا اغ ن ےماروا

 ` . ۰ :صاوخ ےک لیلا ة هروس
 ]0 ااکیر مے ےن ےس ںیم ناک سوک وس سا زقے اسی ددواک یک وکی سکا

٠ eاپ ۶ش ناپ روا رکے گلے ا ای ےن کلپ کرک بال لتاةروس واو دانہ کی ڑر گا  
  TILTساب ارابشا - ۱

 تو تا 2 ہد ےس وس سے

 ےس



 RD رہ سس جب
 5 0ت را شریک ںی لرش اےک زاد
 0 وک 7 رن رت کمانی ایه یزرو قالغ

 قبر ا

 ۱ .:.نرکش نرخ لام سش هار گیا. ات

Oت گیم تقدس  

 رطل نایا رک ۵

 تر 9 ا ناکا ار 2 او روا ایگ ا ET 2 3 را 7

 رک یکے ےس مو. ۳ ت تلود ین اپ سا ےن دب ےک سب اد 9۷ ؟ناحا

 ۱ ۰ 5س کا بر رم نیلا ایا ےب ےک دوت رونو ےس یس ۱

 ۱ ۱ 2 ۱ روک 7 تا عا ۱ ۱ تک یادت

 ۱ اه تا توسط پآ ٢ےن ںودرمراجپ ا حی روا تزوک کر ےس بیو ایر

 ۱ جس. قلب باب بر لا ید ڑو ۵ 2 - ناطیش ےک وک (5) شیت ۱
75 u 

i E و دیے ا ل ٹیم جن TT I] ۳ ۳ و دم ۔ےھ ست دیک تو اگ ویسا ۱ اکرءت نم 

 : ۱ ۰ 3 ۳ سد روس 2 ستار رش 7 رقص لیتر E وچ 2 رک نا ار 89

 ۲ بت فور روا تام ت ایا اکرم أ
 ۰ ۱ تک ےب تم رر وج 2 ٦ 1 2 ا7 7 اپ و یا ترس 3 لکو عشا ءارتیا کرو نا :هصسنت هجو

 ٰ مم E ٠ یت رو



 س ) اض روسی آرفل بیت.

را کت قو ےک تش ا نم باوج ےک تاون نا یکن وت .
 مت کت ار ت

سپر ےک پکا فش رادحب ےک ۱ ۱
 ٰ روا کند 

 اد چای ے پات...

 تار ٢کے کن 1ق ےل ےک تک ا روضح 5

 و شوخ پ آہ ک اگے داتا کے آر دور کتا برق ایامرفدوا 7 1 یخ

 کپ آر یاب می هوس یارک ای فر کو اکں وت ملت ےک نا ےگ ںیم ام. ۱

 روایت تار کت جی شول TLL ایر تب ےس تعلر شوکب آے لاو 7

 پآ کے ہ معاکر کشی ادارپ نوت نا ےگ اید/گرادلام ایا راد توک ٢ے لا 75

 ےس بر ارد توکل اسد یش شر نت 5

 ا روا تما اک

 ل“ یرسعلل ے “ عام اما ویسی :طبر ےس ةروس ہقباس

 دل ریو رم لالخاو بیگ ا لاقت ازوا نا ریت کن اروا نایاک رورڈو لوصا تام یکن اول
 اٹ روض ےک ےک اڑ نیاضعے مود نایک مج ےہ یک 6ک لاسر لتس ییا ٹرک تام اچ

 بسا ےک نا ردا تام جب لا ےک یک ےک تام نا لر رک نا ےھت روا ناضیف تابعنا شم

 اروا یکے اج وہ مولعم ین کت ابسانمو تاج نا ےس عو ش ےک دور کا مج ور ناف
 لس ےل ےک ۃروسرہادجادج با گرو طاتراےس لنا | روا طاتترا یت باک وتروس م او دت تیر ۱

 را یر رر لت “رش a او fr ررکو راتا فرط لر ریس فرم یو ہن ترورض ای رر ما ۱

Jf:کک کشی دعا ور لاک بس ےل لا ںیہ ںیتروس سام ساب و ٹو چی م اچ الو مولعمےس  

ES ۱ ۱اک یت آے  

 و ااو دے اھا ریا اپر ۱ ۱ ۱

 ساک اکبر سن تیر ب حاص رایت :تیصاخ یک یحضلا ةروس

 ۱ یگ کت داہشروا ےس اپ رب تاسو روم لا ساد ےک کوہ ککے یب تان برمی کیا اکے دون کرم کت

 1 راّوج یف ُثْیَسْمَاَو هللا ناما یف تخحبضا بکس روا ع وا ات رد دار او رک ۲

 بل هد کش رک ڑی ہللا رازج ىف ٹل اما ىف تین ۱ ۱



 . ماحناال

 ۱ 5 _ ٠ یر ینا ضرر روح
 7 یا. شا لوس زور کیا سکے شما

 بم ےس جر وا تراکت لغو السلا ہیلع میت اربا تر ےن پ آر دردی ےا
 ۱ زات مرک نبات و ڈاپب ردااب ولوکد اد تیر« | زا ول سعی مالا يلع

 ۱ زارقرم رکا ف اطع تنطلسرپ ںوناسناو تانج ا( الل ہیلع نامی ترت بار 1
 ۱ سی رو ںی پاک رچ ایک ل ےہریما ! نم اعللا لے ااا

 ہک ۱ َ ۱ ھر ۱

 -۔

 ۱ زی رک اترا شیپ مہا اکا یس ایامرثردا ۱
 ٠گیآ ہک امیج ؟اید گن الو مرکو ورزی اڑوچ ہرونموکے یس ےک پ
 ۳ E ری جب 7

 ۱ ۱ نیا رک ۱
 ان مپ صد کر کردص کل حرشن ملا ارا ی جز لا :ہیسسق ھجو
 ور قمم ان اک ا یو قوه عر ورش مروی ےس ظ اغلا ن تم العدد ررر ںی ےک پآ
 نا د روس نی ہے ےس تاک ومن ےک یب ر٤ روس یک رر ورد: طب در ےس ت ر وسس هستسناسن
 کم حس یس هر برش م اچ ب آے لایت نج ھر رکذ اک ں وت
 نصب رس رکز اک ت ابنا لپ سی رس اروا ےہ رک اک وقت
 ۱ ۱ 5 :صاوخ ےک حارشناآ روس
 ۱ ilet ragir" وسعت 2" با

 ۱ ۔یگے راج
. 

 ٠ دلمه با کلب ی ید 7 ای ہد یم لوک یک ۱ کر
 ۓ اجوہتحار ۱ ۱

۳ r۱ نو ین موس یت» فی روا یئوکس یم ے اش ای وہ یرھچ وکی سرک  
 و ۱ تایلند دی کش .

 ل ےہ ےہ ویو ھو ہمہ



 م اناا وو

٩ 
  ۰یہ

r 

5 --- ۵ -- 
 داش مار

 .... بر نم رون یلعوهف:مالسالث هردص هللا حرش نمفا
 کبر تا ۰ ںیم ء ئل ےک مال زا اید لوکس ایکن مج ال"
 ا “ےب نم کور ےس فرط
 کذب بآ حر ط یا دیک ره دال ساک پ آر تاچ اد لوک ےل ےک مالسا وای ےک ایبک اے اتہاچ اید تیرہ نجم یت لا یی 5

 گے رر نت سیٹ نج یر انی لاو یاس دوا ی یاد گداشک یب تل رم
 _ے اناج ایک شاکی تار لاو نار وایکیکی دوا! فیل یگ

 کے رداب ادای اکیا زردی اناجایک شا نی تار یگ تار ا
 ل 7ر جی 11 (ںولور۔ےزچچ روار دص 0 رے رر دار دص نص

¥ 

 کر کی ال بآےن رح ہایدراتادج دب اکا پ پ آے کا اف ےک آ
 ےرب کت رشک ں ایڈ پآ ۃ ی یتا کدی لپ پ آب جا دا ب
 مٹر ےس ا ےن یانگ و سج وب رپ تیم روا ےتدہ نی ہدایت
 ضا بآ ںیہن تام ایم روما ہد ہدالع ےک راکفا ےک مک فلک ید اب ٰ
 ترا ے اہ وہ الج یم رکن رب نیل تند ےد ماجا تنو ےک تای ہہر 5

 ۔اید لرب ش اس رانا مات نا ریا فرد حیرت پ آے

 ما
 ر کز ےک پ آے وہ ےتامرفاطعوکپ آب صندل ےس بس ٠

 عقب تری« زاغ سیم ےک ہر ناذا یورک شیک
 س وکی ج ۔اید ال جت اس ےک ہک ےک کذ ےک پاپ ماھ مک

 لار یا پ اا ےس راے تیا دمو کشا وے اتوہب لار یم مالسا



 ۱ اش درشت نامش

 الا ا مایوس قے رک تہ اچ متال سا یار

 ۱ ۳ تل7 الو جا ےک را

 تی ہک مم ہک
 0ئ نج ےن اخ یگ رم رک تق ےر دلا

 یورک ت1 مان اس یا راس ےک مان ج
 او و ام ربع ےب کج 3 از

 تر ۳ و ۳ ںوزاٹ ش لک ۰ 2
 ی لک و

 ےس ریا ۱ 7ت ۱ ںی وہ سیہ ایجروا

 یھ و ' ويش ىلإ لا مسا ةلإلا مضر

 - ا نْذُوُملا سمخسلا ىق لاق اذ

 :ئ رر ہک EAR CGT ھ5

 )"ھ۰ ۱ . .دنحُم ادهو دونم شرعلا وَ و. ٤

 5 020 ایک ادوکت قیقت سا سم تار اح یرخ آی حرارشضاا؟روس
 ۱ شیب تیک ںیہ تر ے زارفو بیند اھ ڑچ راتا ںیم لنز یئوایند 5

 ره ا ااا ور ورضع ےک لکشمرواقترن
 ۱ ۲ قت یت تے بوج ے اکا ام رف ےک سنا

 5 ا اپ و یگ واس یب بر پا روا ںی رک اید« فور



 روا ے الاھڈ یم اس بت نانا سا کا ایگای ال یوم سا ...٠
 یدازآ لان انچ ید اگداذ آ لڑا ےرارا ےک رگدتسار آے ںوتتیئالص رتا سرا« یکی کرے روش بسانم تین تام قرہاظ سیم سلا.

 اکر ج ا ےہ لک نہ ے کر اتقا پار فاق نانا سج ےک ۱
 همانا کے س نگه بناب ےک سا ورد ےکادخ جی

 و ۓ ضلع یٹوھچ یک اند بج ؟ ںیہ ر لایک لوفود تس.ابقفا 5
 رد کے یی ضا تیک ترخص کالا کا اکیا 5
 تری وت دا
 1م او ۔ےداز کں ورک نا

 ۱ ۳ سے سس
 ۱ _ے نایباکل اش تورو ا ۔ےہ دام ۱ رہا راس نہ سابق ٹویٹ ۴ :طبر ےس ةروس ہقسباسم ٠ اوم رقم نیتلا 1 رومی ا تمالعروط ےل اے ایان ایا ا کک رن ےنلاھت کراب ںیہ ےک ا تم نت لوس" نیتلاو ال ارتا کو رس لا :ةیبسف هجو 5 ۱ رس قور ۷۵روا تارا تا ۸ 0و6 روس لا ۔ ۔ے ا لو روس یر م0۵ ی ےک آر نیب ®

 5 9 _تساجات "نیدهاشلا نم کلاذ یلع ناو هو نیک ۳ للا یسیلا تگ روک الکسا :ہدئاف ۱
 ECE لک ۱ رپ مانو تا ۱ ٠ ۰ :صاوخ ےک نیتلا ةروس
 ایست و ور و اک نیس جروس 1 ۰ ار ا - یقیں TELE نے

 اگ رفع تاک تی رج سا ا



 -> مجرب تی گیت یش ترو کیر یل

 ۱ ناسن!ےک لکو روبل ےل ےک تیر بر ےن تزعلا پر للا سی روس سا ۱

 ریہ 2 رکورد اکی دنوارش تاماعتار ید شکر ناناروا شار اا

 رک کرمان ادوج و اپ ےک ایل تاناسنا اکا یگ "طب روا یک ید توگو گری
 . ا ند کیاوگب سر کمال اع چ ات از آے و ومو دوت مانتوی آے اہ وردا
 ۱ ند لپ ترضخ وب زن وشکر ےیل رھپ ےہ انوہرضاحوضتےک بر

 ۱ وب رگ سا ےھت ےس اچاتکو رے تراک هل کیرشال هدح و” روا

 تیم ادا و رض جر شا ا یار ڈے ڑکپک کی م قو قلم
 سست سس یب ۱

 بر رک ۲!

 دم ۱ ۱ رش و ںی رس 9

 مت ارگ اک اتع اچن ییا ےس اتا یورو سب ۰
 ال کت ترس اچ رس یک سیم لو بحر وچ ےہ جروس یر سم ۹۹ یکم یر کن آر 0 ت

 2 - ل لو 7۳۹ «روا تالے ٢تا۹ 7
۲ 

 وہ فی روکا ےن ھر ںیم یا نا :هیمست ةسجو

 E اا ایپ ےس نوخ ےدہ ےھت کن ےن اہک“ قلع نم ناسنالا ۳ ۱

 ۲ ۱ و ںی ےک یک وارتا روسلوروت ی اے

 ۱ بک لا ےس رس بیع رضوی اتا گڈ روس ا : :هدناف و ۱ ۱

 و نو٢ ے تام آیا از تیا کی وایو ۳ ۲ 5

 ۱ E ا اج : دبیر ےس ۃ ةروسن هتہیاسی ۱

ک با سات ناروا چ کاکام مات ےک رح فوج ےس یھب ید میت ۱ 0
 ت

 ا چناب سی روس اک یھ ۱

 3 انکار رها وز روس یر ۹ یک 7 آر ٹی 9: ۱ ٠

و ت11 ۵ر ا تارک * تار ہے ۰ ۹
 ب ۱ يفلت ےل اک - ےگ یف



 نوا وسط
 سررت شک ارباکل مک ئل ےک نس راذ تداعسو الف کن انا

 رویم کل ور ارپ سی با وج قلا دلیل کیا کے تلیضف اک سج لز
 شاہکار رت م بش اے رت ےس با جا ۱

 ۰ شاد ےہ وہ نا را الا e اچ اتم لو ۱ ۱

 یو ژاکر رگ بس لی فلںشہدوس ر اک هی :ہیمست هجو سمت یی ( ۱ ۱ ۱ ۳
 0 تک ررئ الی حل سے فرش تک یم بش سا وچ ںیہ ےک مینا 1 رر او روا ۰ ے7

 5 ا ۔ے نایک ا لو روم سا ےہ تمت وا ۰ بن کرتے نل نا 6تا یتا رس :طبر ےس ةروس ہقباسس
 روا را رز نوار ما یاشار تی لوزن ناش

 بقا ی ارد لوم لزان روی پ یااوب پر یم ین کت واع یہ یارک لش تار 8
 نت بشیک یی هد ی روضت ل- ت تیاورکلا اید ڑومپوکر کہ یجب ںی سوت ےس ا ا

 یس لںوتما 1 ے اتم را ماگ رم اش لات
 سل یک قم لدروار وم ںوھگآ ,یرت لر :تیصاخ یک ردقلا ةروس

 ۱ - 2ع_)ایایورپ را خروس
 شورو ا ۔ےہا هر ۷سا ے اتا لو بتا هر کر ۸یم رکن ا7ی ©
 _ لب فوت ۳۱۳ روا تملک ۹۵ تا 1۸ عروکر کلا
 یئوہ کس نت ةنيب ےای آ ةنيبلا مهیتات یتح لہ تب کک رر لا: ہیمسق هجو
 و وا نشر کیا کت لامر دخ ا وج س دارم یارک ال ترض آے سہ للو شیر«
 یروسروآ 'ینکیمل رو اک روسی ارج ءاورا ر العاک 5 چروسوآ “ةنيبلا” نفلی اے لو

 ای" هی ربلا ةرومردا «تمایق رورو «یکفنم" ۲
 تام ط ۴ نا کتان شی او ررر :طبر ےس روس هقباسسا

 ۔ے نایک اروم لا ےہ تازا ناتو ترک لار ۱
 .ءاشنلا ءے لک کیر ضمن تیک را( :صاوخ ےک هتیبلا روس
 گ4 یت سٹ یش ےک روایی ۃرر مد هک رکا اب ےاچ وہ مرو ارل کیک (fir ۳7 اینو« تحد تلا



 ِ ۱ 2 مد لااقل هک تینا 1 لوک ے لی چہ کا ۱ ۱

 ۱ : تابعی اروارپح کرشاروا ںیہ 3 لاو ید تو فرط

 یر متن ولاو ےنرکک رتورفک کیر ںیہ ےتام رفت یادو مک
 نار روا رژ ےس لا فال ےک ناروا ںیہ قول تری دوا ےگ ھ

 ۰ گم یاد گدنز گل ایچ ےن تج سم تر ےئل ےک نولاو مر او ےس ٰ

 ٠ 2 سپر ویا رگ مات کرب مایضا ےک کرو رفکعح یا
 0202۰0۲ ۰ اکا بقا رازی راس لانا دا نامیا ۱

 وس ی ۱ فو ج ۱

 ۳ نایاب رت ۱ رو ۰
 لا امت هوا ےتاج یلاڈ اب بر طط کرب ن ز بچ( ولعب ت سوکت قو

 ` زن پس ییا نزد سأ ؟ایگوہ اکے ہا اکیس کوہ نار نانا یکے رد ۱

 ۰ نادر ںوریق ول ند ناگ ملک اک رے رت ے ا کوک یکے رکنا . *
 تے ۳ ۳ دیک تعال اب Riel ahe س سد ےہ عم و اگ Samir قو وہ a E ات O دس ات + BEE اس دا سس بس ج ےہ و ا سہ

 7 کان رسا ۹ اکیا ےک وزن پیر اچ ورو یر ف۹ یکم رکن آ لر" @ ۱

 ۱ ۳ لن فوم ا۵۸روا تا۲ تاب 17۸ "جوکر

 ۱ یتا نش بج نے قوس لا 5 ص ردات زلز اذا اتا کورس ا :هیمست همچو

 ند تاق چ وم لازا ڈرو مان اک رر ےس کا یکے تاج یئالب ےس شع
 ۱ ۱ 7. ۱ رنگ سو لاو

 ۱ رس ست ید اشک ۱ :طبر ےس ۃروس ۰ هقناسس

 : 71 ۱ 3 وو چنان سا اک جے دانا اک وہ اےک لرب

 ہہ حج ۱ < :صاوخ ےک لازلزلا ة ةروس

 7 لاقشاکے ے بیل وت دس شب اش وڈ ار روح ا رم

 ٠ . ٤ ےک سو لوھگوکں ونا ےک نیز ےل ےک سو 5

 ِ پت کرا رو سنا 1وج ےہ اراش رای مرا روح 5 م ۲

 : ۳ ۱ ےھت اس سول 0ت



 ۹ ۔ےک ٹول فرط یک زودروا تجر! ےب اعاي فرط لرش
 کوڈ شاید کا که وہ ےتامرفواشرا تو یکن د سا 30.-ت

 شو تی پساٗ یک ارب یی رب رشت. شپ عطا ید ادای تا راک کباب لوک نوک ہد یش ساک سد ےسا ہد ءایگوہ یک کما
E 5 5 ۱ a 

 یی. سا لوڑے نیا
 تافص اب یکں وژوک کس نیر  تای آ۵ ابا اک ۃدوس نا

 ۰. " ۶ ٥٤٢›٥¦٠ڕٗ†آ ںی از اشرا ۱

 ......ےےاو ےنرڑود تھ تاپ - (1( ٰ

 ۰ گاو زا گا کرا پان (۲)
(r) ۱ے. ےن اول ولاو ارد تقو ےک رب  

۱[ 
 تا ١ ےناو امنای جو )4(

 بر ےسا ناسناہکایک اور رفداشرا دولت خم تاپ نار ۱ <
 6 ۱ "كه _ےارظااک

1 

 دا pA E E mH و نا رخ ات دانا ید و رپ سم و ست ی چسب هی دم ید بس سو سکس سبب دم بج ٗجت و وو

 کا سی روس لاری راغاکل اسد اےک یون بیت روا روس اگر ملی عن آر شین ©
 ۱ ۱ تایل فو | روا تام" «تناب 2
 ا ےک سن ےس ئی ۱ ةیداع' تایدام ہا وہ ےس“ ًاحبض تیدعلاو ةد :هیمست هجو
 ۱ ے رکا یر اش اد یاد فو ک اردا چاک یئاھک اک ںوڑوھکور یت یم یا ککے چاڈ وک الاد ےنڑود زی ںی
 ۱ ایا اب را رقم انا ق رو سوگ “تایداع طے یا
 عرب بت اکا چپ ساروا تم یک یک لا اروم ا اچ ے ی لایا ےک نال ےاوہرکذ کت ارتش ری ٰیڈربروس :طی رز ےس ۃروسن ہقیاسن



 9 ۰ ۰ جس وس ۱

 5 رس نو نسب« نکن یزلرم اک روس سا

 ۳ دنلاردثا ےک انا ل ةروسل اے نشلو نامی ارم ٹر آر روطےک یواش ات ۱

 ۱ بک اھچم کتاب روا ایا کاپ روعشاک ں تمنا یک

  ۱٠ےب حر طب لوراشا هک کک اہ ردا آهک لا کو ۱

 -.ےاحاج لیکر ناچ یاران گ 1 سا س کچ ناریمروا ے اجڑودامشامت

 ۱ ومر واما ڈک تی اترکس ی یخ یھب یا یک قتت کک ا جا ناشناس انا

 : 5 گز کت رخ 1د حب ےک یگدنز یز لا یافت آ۔ےاترکی کک نل ام ارک

 0 ایچ تابوا قند باوج ےتاسےک کلام اق آس ا ںاہچچ آ ۱

 7 ےئاج آے اےک کیا ام ن ۳ رپ که دلنب عاد ی اروا قاب ست ۱

e 1 ۱و رر ٦ 1 مشاور  

 ۲ س 7 اوب کت سایت
 ِ ی اکم السا نامی ام تم [وهتماق

 7 ۲ یکی ام کام ےک ےن رک جاریہ

 سچ ی> دس درس دوسر |
E DE 

 ھے تر ا

 ۱ ۱ ۱ هر کیا سج الو ۲ اچ باس یکے رانا ےک لن حت وج چ ہد یی ١١ی 2 رکن 1 ١ 2ے ۱

 تک 5 فوم هوا تارک ۳۵تا آ۲

 ۱ “یت رس انی یاس سج قوس" اع راقلا ااا کرنا :هيمست هجو

 ابتدا کاایک او ےہ تم ایت یز احدا ر مس“ ةعراقلا )ناب ڈداع لو ۓتا یک ک ۳"

 ٠ ۰ ایگ یکم وسوم ےہ روستا کار دااہک “ةع ر اقلا کیا ے ی اے می شداحرواےس تیمی او اچ 7

 راق ارعا ییا ے شناس ترم ن ریت کاو ڈرو : :طبر ےس 5 ہروسن ین اسسا

 ٦ ۰ے عنایماک یا یش و زول ا_ے تاذاو

 1 ود 2 پ۷ انزوراکیفد ٣سش :J) صاوخ ےک هع راقلا ِة ہر وسا

 اگ دم سموم گو مال را 1ع) اب رف قے



 اکی اکو ایم اک کت رخ روا ے ایگ ابار ڈ ےس نویکانلوہ یک تمایقوکں ون

 رہ دوا مار آد اخر هو یک وچ ہدای نیش یکن ج عند یا کے ایگ ایام رفرگ

E ARSلوق  
 ۴ ۱ چنا ۱

 ےس تل ایٹم ا تاقا توا یی ان

 و تزع مو هاج تورو لا ت کہ ک ایگ اکرم سیم روس لا ۱

 یورک ل شاخ ےس تر کن انا اکر شیپ لوزچ نا ںیہ سس رچ کر
 یکے اوہ وم تیلصادب ےک تو نک اج یگ کت وم تقی روا

 ةروس ا ےہ ٦ مرا اکا سابق ےک لود بیت روا E IR ر ۵

 - ۔ںیف ا٣٣ روا تش۸ تای ۸کر ییا
 زا زوخا ماناکة رو اےس کاج ' رٹاکتلا مکیهلا ل اہک را :ةیدسسق هجو

 ایوب کلا ت ترشکد لدایز ہدداوخ ںیہ ےک کے کر ردا ےناج ذب ےس ےر سدد کیا لش تکه وا یثدایز
 گل ارث ن ای تع یافت یا سی ۃروس سا یکن ارنا
 رسما تزکاب یش کا کے یت ےس شم وا ف اتمر لک شرق :لوزتن ناس

 وکیل ودرم ام باک کت ب ےک ہرا زف اتمر یب و اکا اثار ارام یرادرم ایل ہدایر ےس

 سا یم تم اب یکرخاھتودوہ لا دانت یک ہہ اکراشوکں ود جانچ ےک یی کاک 2
 ۱ اوم لوک ۃ روس

 نام یا یم ناس اوج شر ترک :طیر ےس ة تروس هقساس

 -ے نایاکل ال ةر وہ کاک ناک رخ لا

 `. :صاوخ ےک رثاکٹلا ت ةروس
 ایکم ورک ڑ روس ری ےہڑ میک رر یک تم رم و ۱ آایء۶ذردرسوکیٹد مر را نا

 ۱ گے امور ردرتلاءاشئلا؛ ۓاج

 ال الم ںیم بورش ی وک اب سار وا ےرکح عج ےک روس ا لام اک ٹاپ ید وج ۔۰
 EL ے امہ تہب نوا تی داتا کورش لا ۱ ۱

 ۔اگے اوہ لاو دکل کت واتر لاش ا اج ے٣



 ےۓئ اج وہ مولعم فو ےک اھم ےک ممی یم اکی ومار تر اروا یک اتو اروا

AIEEE ETO: 

 اکت افام الت تور کے ات نانا تقو ںا اکے بہت باوج گی روا کوم
 شاو 6تر

 تافصایردرضراچ ک نانا بایخاک
 ےس وی سست

 یراہ کیوبا ے اہک کے ہ وے آے نام ایڈ رکو لا ترحب ج اھت تسود اک
 س ناست ا تاک با اشا س ن اصن یو تاب ےن اوہ ایکو ال
 لوط کولا تر عح ےگ و ہ مرے تعافش یک رو تال رک وچو ارد ای آکے ڑپپ
 بچاج ار بنات »لوید فوق کای ےس

 ۳ ۳ وس لا ےس ہی مر یے ماس لو ترس روس را ۳ 2 رکا: كا ر ®

 _ فو عدوا تامکا ٣تا آ ۳ روا

 مک اچ یس de 'بصعلا و ڈار ار تیا یک روس ا : ۱ :ةےیمست ہسجو

 ۔ےسزوجامم ٴرصعلا”

 وام کیا ایا ےس ینا رک اک تان یا ابر :طیر ےس ةر وسا ہتباس
 ۳ ۔ے نایک ں ال ور وہ ا- سان )ا: اک تع اطا
 و 7 می را اکہ لو روھ کشا حر فاش ما اس روم ا: :ه دناسف
 ۱ تکو یر وے رار ے روسی لو کیا تیا ن ی اکے ےک تیارپ کل ودنب رام را اید

 .. سام اقدس وکےہ تیا آپ ج ہک ا قر وت ین ا ےس ہصالخ اک
 ۱ ۱ بت اپوب تصفر ےک گم الم تر

 ` :صاوخ ےک رصعلا خروس
 ۱ ی لش ا 2 اہ ایک ورک ا ۳و رصح روس سس | ولوو ر انہ ےک تا

 ہوق ای ش لول وراپ ناکم ترک حا روس کار ہ ےس سج ندا ۱ ۳

 کت اب تیس را وس سے مکس دیش ۱



 ار فولک مالک ا ےک یل“ رویا ت رحم لا ی روس
 اروا ا ررہاط نت کم اکے ک ڈر کیو لا تر ےن ترحل برش

 ہرامخ ناسنار کا یگ اا صب ےک مالکی مقر افت کل اب لایخ ےک رفاک
 ےک اصل ۲ )روا ے_ ال ن ایا ج (۱)ک ولو لا ے اوم ےس سی وڑروا

 سرم ی )اک نک کارد ی سی )رب

 . ہد تر

 تا ےس یاس
 گولی هرم نیو روا فلخ نیم ما یل ش نم سنا لت کر انک

 بکر وا ۓتد نت ےج ےہ رک ایک یقروا لوارب لقب رومضت س ساق

 ذاکر سیبرو لو لزا ےل ےک ے رکی توانا رہی ۔ے اک

 ۔ایگاک

 کا جام در کا ارس رور ںیم نا ےن ہشن ےک تاودروا ےت یھجرادللام گول

 جن ل اوآن ا ےس ے رک قق کن ا امت نین تلودد لام اپ ےک نوک ن ایا لٹا

 وہ بان کا نا ئل ےک ںولاو ےنرمکل ایفا ےل اروا ایگ رام ےس

 وکر کیا لش ۃ روس سکا ےس تا لات بیت روا ةر کرن ٣٠یکم کن آرب ©
 ٩ ل فو 2۱۳۵ روا تاک تاب _

 بی ےک ںوگول و یے لس فلک “ ةَرَمُه "یه بیک رولا -:ہےصسن ہسجؤ

 زوطل حل سا ے ای اکا زم تا لرم سا سی ۃ روس لا گچ الاد ست بیعت شپ ی الاد سر
 ۔اوہر رقم یم اک ۃ رو کات مالم

 پازعوکپ ۱ آے ارا کیا ےس روما تام ملی یی کی گا د7 روس : :طیر ےسا 8 ۵ روس هتسیاس

 _ےرہاط ان رردا لای ل- 5دوسیآ اک جناح تاجو ےک ۱

 یارو زالو زیر گار لین نسا لاش :rd :صاوخ ۵ زمهلا تروس

 IS و ۱



 ۱ < 002 یگ ببر قلت ےک نوک نا ایگ اار
 ۱ ۱ ا ال

 ES 90 ۳ یرتوارخ سر “بای اھت
 2 کا ےن بام ییا انہ اش نکس فرط گام

 نر رےک بکر اب اچ یم ےن ناروا ےھت اره گول بسم کوچ اھت انب ہیک
 ۱ ۳ توس یاب برا یاد رکن اعیاد دا کی لای کول و
 ڪڇ ےس انکے نر اتمر وا ورګډ اام یم سار کاج وکت ارس 27200007

 7 کوو روا یگ اج تک پل یم سا ےس اوہ یت الع گ آں اہو ےن برع لک
 ٦ ملتان ان ےجج یکی اپ ںیم سر کے ن میت کش روا ای آہ خوک دیا ایگ م
 7 بلا خ روا ھیچ ناہد ےس سی تمار ےک فقط کد سم سم ج الچ ےنرک
 ۱ 7 نیمی آلی روا ےھت ہک تو اهدا ید آن اپ ےک

 ںوڑلےس لا سیم وت اگے رم تشلاتن یکوکر گا نوم ای آے رکم ہت وک کف قرص
 وک باغ تال اج رها لو رت دا ةر ۰۵ 2 را ۱ رثب ®

 ۱ قو 9۲روا تا۲۳ تای ۵

 ۱ اوین لاا شہر نا :هیمست هجو
 دیو ےک یتا سی یل ع کسے ل اوہ
 1 زا یو رود :طبر ےسا 8 تروس ۰ هتساسن

 ۲ ایج ل ارت | ےس ی یس سس یںا۔ےانادڈ

 ۱ ۱ ۱ ۱ ہر و اط ایر

 ۱ و رقم 777 و

 ضصاوخ ےک لیلا ةروس ۱ ٠
 : Oreکا 8 1

 تاج ۱ 5

 ٣  ۱سس ےب ی٠ 9 5

Ês اوسر 

 ا



 بلطماربع_6 کت ظنافتدوت و تر جاو تاج ےن اطار

 ماترکس یاڈ ےس ںاہوروا وب وکی از گن ہو دوا ئگ یاب ےک سا ۱

 e یر رک کر ۱

 ۱ ے بس ران یک لو بیر فکس کو بج روا الچ فرط یک کے ۱

 رب تا ناف _اققراوس پاپ کایل اے نب ےک 1ےن یھت لا
 درک 5

 شا یا ع تا ےک یز ہووے الچ فرط یکن یب یاو ےسار گ1 نکیل <

 ۱ ے آے پا ےس روک یر ور روا ے فرط کا ہرچ م اردد ےک ۰

 ےن ںوہناروا ںی ں ای کتی ر یارب ےک وار شم ںوچنوچ روا ںوچب ےک نا 5
 رک الپ دوا ست رگ ماک اکی وگےس تر دت کہلا وں ورشات ڑ وچ کش ۱

 یدب ی روا ےس گی ب شقاروا ے وہ کالب ے باذع سا ت: یو
 مرا آس + زور۵۰-_تدالو لقب روض قاوہم۔ےرمرکا فاش ے

 یاب ےڑب واکس لات ات شرت تر را ۲

 ے ل وے ے داعم فان لشوڈر وا ےس ایکو ےک ام کرب رکو مے ناول ابلیفےک

 ے ںیہ رگ وک کے شر ت ڈو ہدیہ یو ںایر گود نوا ک
 بس ےک ںوہ رکی شا بس ےک بس ہو روا یھی ۲ لک کچ روا لانه

 ةرخآلا باذعو ایندلا ءالب لک نم انظفحا مهللا ۔ۓگ وہ گالہ
 ںیہ نال لوک, اقف ےک تردقفہکے میلا کت اب سا شش دو ا ۱ ۱

 ۱ ےس بازم ارگ ولاو ےن کی تی مارا ییدنوادخ ماین نک کور

 ۱ ےہ سل ےک لولاو ےن رگ ورم تقاط یوا روا لوس یگ امان ےترڈ ۱

 بسا یگدجد روا دام لک یا ےک تقاط یک ترک م اقم ةر

 ے راہلنا یک کن اخ تک کل یم لاری ںیہ لات نفرت قتل س
 مر ناو لات نا | کم وا



 ۱ "قتیل الا کت ادا اکر ۲
 ۱ تنیس را تی وک تک ایگ ایا ک شرق سج روس یا ۱

 5 یوم علت ان کیت ب لا ےر مود چاہ لام رکو عفلادوا تہجد

 نر لوف ےہ راہ ٹول رک اےک اروا ےترکم ارم او ت ز۶ ےس ہجو یکے ند
 ۲ ہو کا تقاضا اک ن وگسوا زازمعا سا اھت اتوہ ںی ی "ل ارج و لات + مرمر ۱

  ے گرو فک رکن دایح کر عکب ر قبباطم ےک لوضاقت ےک دلش ع اخ
 ۱ مات نا لاک کاپ ےس تست کن وکلا تب دوا ےتدبہ شکورانک

 ۲ سرک ا ںیہن رہو اوت انامصا
 ,0 1-8 ام ۱

 و سرم اس اس ت و و و و ورم سد ست یہ رپ سس وت واچ مو ج ۳۳ ا اک تب ک تن

 ۱ یف 0. رج من آر ق ری 0
 ۱ .E رب فور روا تاملکاے تای آ۳ رک
 شک ت اے روا دا ممر ایا زکر کر اینو رر نا :هیمست هسجو
 شی تدخ کم زا دانا یب یہ ےس لیا چ تاتار ررر ت ےس لک الدا کالا

 ۱ فوم طرق م روم اک ۃ روس سا ئل لا یر یے ایشیا
 ګل ے ہا ناچ کوک شیک :طیر مس تر وس ان اےس

 ۱ ر ۱ ۳ت ےن نایباک ا یو روس اہ انرکت دابعل یی کش

 5 : :ضاوخ ےک شیرقلا ةروس
 ۱ اکا نیم رس یارو فخ اکی کیپ ھے راہ ےک ےناھک ب ۳

 ےب ٠ (ے اویا کر طس ارب ےک تاعاخا ےک رغ و لزا )ںی
EG ETA ۱ EFE 

 ۵ ۱ ےس ارے ۱



 ۳ 2 تکنو
 و لک کد رز

 ۱ ؟ ایی روشها ےن پا ۱

 مع ے اات مات زور

 سس جو روک جے )ل )سا ایدہ

 ٠ ۔اتید یکبار وا ۱

Lit I; زمانی لات ٹپ للل 
 ردن لا ےسا ےن ے دیت دس افروا طاق شا ےک لار ںی لو یھب کشا یجب زیپ
 ساید د سیا ۓئاجج یک رر کت سد کل ومی کے ایدرکم ترے دوا هارگ

 جس ہہ. ایک رس درس سس رر د دس درس داس زس رو و ہوسکا

 کیا سیم روس لا عراق سا ےس ر اتا ےک لود بیحرتروا ےہ دوس یک فا *ے یکم مر کن آر یب ©
 _ ںہ نو 7۱ا۵ ت املا ۵ تا آۓ ور

 جک و روک وئا گواہ و نے“ نوعاملا نوعتمیو »ی آی ڈرو لا :هیمسنت هجو ۱

 ء یک لنا ت7 1 کلمہ لام یر لوڑے نیزچ کل امسا ےک هرمز وز تارن کد ںیہ کس تا ۱
 رس یا کت مو اکے سایر ےک نا لة ادور ڈک کک 5

 ۔اوہر رش ان

 قو کے نال اوہ رکزاک تام نج شک درشک شاید :طیر ےس 5 ۵ روسا هقباسن
 ۔ےرہاظ ابد تل ےہ ا نل ابال نا سی وس لا ایپ ےہ

 روا ے سے راپ ےک ںورفاکل وا فشن روس لاک اف ناھ ےس ا نر :لوزت ناش
 وا یکم یش 2 یے چ روا ترک بی رگ تم نوح لولا کے اھ ںیم ےراب ےک ن اتع آ فقص
 ے کل گاف دارا کم یا اط اک هک رم لام مٹ روا ارگ

 کب ۱ _ لول زاهد, سا اکر 5

 . :صاوخ ےک نوعاملا ت ةروس
 ۱ اکے راووت سس طور هوس دره هریک ار نیب یک ید آ ۶ تا
 لب لو از کراس ےس اتا اک ی )ا اھ وع

 ۱ ےس



 [9 ۔۔۔۔۔ےوج ھم ےک
 ۱ کسایی 7081 مک یس ےہ یو یک اروا
 ۱ 1 دا ارب مت ارج ر مد نا ےاروا ے بگم کم رد مرہم و ابد لک بی
 ۱ هل لو اک ت مایق مو را نکے لاک م کپ ےس بسےک لا
 ۳ _ شرات تم ام شاد ایج ار

 AMES oa سالم نیت یکں وقفانم
 جا تیما کل ینا اےک شرا وہ شان

 رج وت فکر اظب ےن سج ےہ نایب اک تی ا سیم لو آر اج یا لی ےہ اکل
 _ےاجوہ یم نان ےک ںوئاملسم عج اردن اکیا کش اگر ات روا ےہ ایل
 شبی هی تم ںی اسر یکم السا کت لار کل د ےک سا نی
 ۲ رج واکمن اب شل هجا یگ اے اچ اپ نامه ےس
 ۱ 2 ںیہ رکے کینو مات دات شد ےک اک رد سی

 چچ کد ہے نزار گ یا ۱
 ۰ نی کند ام ©

 5 تے ےن لمس ©

 ۱ ۱ ۱ ںی

 7 تام وڈ ءںیہ یت سلا وت ںایئاب ود لب یم نا ن ْ
 ںیم ےرشاجم ےس قرا ارب یرسق دا ےہ اتوم تب ای ےس برا

 ۱ ۔ نولاو ےنالم ےل روا لباس تا بم ےہ قاپ کرا زکی ھچی کد نز اوکو

 ۱ ری ساگر اک ویب نان ںوہ تاک نوا بھت ےک ۱
 ۱ . چپ کرام چے



 ا یاب مدارک ےاطع <
 ۱ دلاطم اکل وزت ناش حرد سی یشاح ے ےک ےک وک ن وم عروس لا) ۱
 ۱ مجاری ا ہکای ام ف۔ےہ ترس لو ےس بس کمک آر ی( ا لی

 کے شریک نر دا)_ لب ذکر ته کادر اطع ٹوکوکپ ےن
 ( سبلان ی تکرب لو الا« ترک ایلواو الم یک ت ون ںیم بارک ۱

 ترم کیا جا ےک لوزن ےک تروس سا ےن ماللاو ةالصاریلعروض
  لاروارشاایکش تم ےہہک ؟ےہایک وکی کہ ےناج م ایکاھچ سما

  r iون لس مس ۰۰ ۰

 کلا ںی روس یک اروا۔ے اهر ھم ر اتتا ےک لوزن ب ترترواے روس کر ئ۸ 1 میر 7 ارث 0

 ے ےن مف یے ا نیلا رے“ رثوکلا کنیطعا انا ارب ا یک طر :هیصستت سج
 مح تقی قلا المجر وا یکرتہیہدایز تل ےکر کر کی ےک وابا رفاطع مالک 7 ۱۶ ۱ :

 ے یک وح تھی دب کیاےس سیم نا ںیہ لار ںی یوو یت ں وتوو یاب یرہ ان ید ہی د اگ
 ٠ اورق وک ان ایک قرر اے تیس اتم یک طولی اے رک اکے اہے واوا پ سس ورو کک 7ھ

 اٹ روت روض ےک نا متر کت امن دیتا ادرس :طیر سس ةر وسن هکسن اسا ا

 کک اس لو یر 1و لوا بر وس یس اے توا ر عو شن اسکن لب روا تو تریقک حس

 _ےس مک روا نت روتر نات تیکت تی آن اید ردا چ نایاکت ایج
 نیا امزتایلوب لا شم رک کن اے نو مات ت رح ےڑب ےک پ آ :لوزست ناسش
 نسر تما لاب وما کسی _ یوم عم لس کپ کک نگرش صوددعحتاس ےک اروا ےس یک لاو

 سا 1 یوگا > )ی بسر رگ دو زوردنچ مچ اک نگل دپ گا بلطم ںیہ ناخن مان ےہ

 قو دات ےل ےک ساس
 5 ۱ :صاوخ ےک رتوکلا هنزوس

 ول تر وسر کو مو ضواب ہیک ےہ ووتار کہہ ےئل. ےک ترایز لا مرا لور سیم پارک ت
 لا رمق ہا ہو را ۓئاج وس یب وضو روا ےھ ڑپ گفت دود جرم ور وا ےس ڑپ ممقروسوک ٠
 ۱ ام بایماک .

 - رب نکا وقت. سم ےگ ساره کوک ولا روم ید ج ۱ ٣



0 

 ماما کا تراک تو ۱

r ۱2 تج رمت کیا ا ایا فاشرا اپ ںیہ اپ  
 ۱ املا [روررلاوع ۷۹ س جنس رخ سا کات اطع جب ےن برے رم

 ۱ ی لآ تایی رن یت بب یم ثییداما سش ےراب ےک رخ ا تہ
 5 کن یا هو ےس اتم ہرا وک و سج لمم ےس باتکب اح زور ےک ت مات

 ۱ ےن اعا نالا لوسز کے بم تباور تر س ل ل٣ رح ےہ صح 2
 وہ وبا ےس طب ے ےک ےک الپ نی ںی وک وج سیم کا امرفداشرا
 ٰ ر ےس الی اید ےن جزا اگ یب لایا جد اگے رکے اپ ےس رم

 ۳۲ lalî) وڅ)( رر. کک ساک
 اس ے یوم ا تقی زدوج لب ےک نویی یر وا ےک روکے ءالع ۱

 ۱ کیف یھت تاسروا قارفاطع شکر یخ یڑب قت اول روح ےن لیت شبا ںی ام
 ۲ ۱ بج کا ارے ا می روا ےک برقردا تا زان ےل ےک بر ےپا پآ

 ٠ سش سا یخ انچ ۔ےہ ا اج وہ مز اکر کش ئل کنایه تن قول کک
 7 ہک اید رک اوری رکا رف کر یاسر ایگ اید ماکو لا دا ید ۱

 ت بز تکه تی اس مد

 ۲ ۔ےاجایلم ناک سر پاداش ادا ےس 7

 ۱ اانا ا 1ف یش کار ادم ت آرت 7

 ۰ ۱ اتد انج ۔اگوہ اڑکم و وار لا عروطقم دو اتاورک اشتد ماس

 ۱ روا ے لاج دارت کو را ںوڑوزلک کخ آو الوا ید روض حک کد ٠
 َ .نطوکپ آج چے لکا مارتحاو بدا شاید یاب کت سبن سا نجس یا

 "حد یتا سیہ یب یش ےہ ۱
 و رت TINTS ےہ ۱ و یک



 نوم لی زاادوسلشرفکر دا نامی
 شبا یکں ورفاکن اس هم رگ دشت شام ل ورت ناش اک روس ۱ ۱

 اوس تکون درد پارک ایفای مم باوج

 اراک کش کز وچ مار کری ےس مکس ی نک ری لاو ر زر یاب

 یاب یم تستر اقا ار ےس اچ تیک ایج ںولرکر یتا
 0س رح ا |ترد تن یھب ےس

 بت و mm a کف FEN یر سہ Cn یررست ےس

 ہہ کے لورفاکپ ۱ hls 'نورفاکلا اهیای لق جو : هیچ هجو
 تو اب "نورفاک ماناک قروسےس سا ےس د 1 ۱

 کر جسم شکایت ببر ےس ۵ تروس هب اسسا
 ۔ے نایاکں ا لی ۃ روس ا :ے کر لاگ
 نکا یم ے2 ال ےگ یھب ریت ؟روسروا ص اچ روم_ریامل اروم لا : :هدناف

 ۱ ۱ ۔ے تاب ے کش یی لا لاو
 لود دا پ Juiz کاہے پ آے د اگے تاسدددنچ ہم کیا : لوزس ناش ۱

 س تل ر ےک اتو وپ روا مت ںیم ںی کا کت دابع یک دو گپ 1م اس کارد چ ایت راہ ۱

 ۱ ۔یلوہ لزایرںا کے واہ لوک سے سا اوہ کری عا وج ںیہ د کیش
 ثم دع کیا ۔ےدربارب ےکانلآ رتی اھت وچ ب اون اک ع ڑب ےک روس اہک ات آلہ ٹی حی :لئاضف
 ؟روس تب ںیروسود ےئل ےک ےس او سم لس یر اف کے تیبادد ےس انا یر اع ترفحت یش
 زاشروا تن و روضف_ ںوہ اک ل رتن ایمر حمد افزار لات ارور ںورخاک

 دلاو ےریم کس نایباکل وف اد درفت رع هر سس انس ۓ وہ تڑپ وک واروسود ںی سش نوش برم ہ'
 ا ب آں ورک لڑ لپ ےس ےتس شه از ید ای کل رشت تمدن کاک پ آے ۱

 ۔ے راہظا اکی را ڑب ےس گرید لو نوزفاکلا اهيا ای لق :ایام تے ن
 ۱ رم تاک با [ےورفوا با [ نوید آج :تیصاخ یک نورفاکلا ت ةروسا .

 اگے روفوطےس کرش ود کر لوممساکتواطع یکن و رنگ ۱



 ۱ ۱ ۱ تام ریت ین نر صو

 ری یں اما یلںق قنات تا ایت اچ
 ی علما لا عمل يا

 ۳" سک ا

 ںیہ تی سو 2
 وہ لسا حر روا یکدللاددب اج آب ج کس بہ ھ کت رو سا ۱ ۱

 - ےس روہ از نش ند ےک دلا عوفرد یو رکن یدک روا.
 ۱ یوم« یھت کک ی نام اکبر پا پآ

 2.۰ تب وس نا د کیک نیک ب لطترفنم ۱

 ۱ ۱ ۱ یاس جواد لیک

 ۱ ںی رہ رس ۱ ۱

 5 روا ورک رح ی "قوم لزات للاسود ےس ت اقو یک رفت روسی تے

 جن نوک کا یس رس مش تم وصف سی رٹ @

 ۱ ۱  -ںیہ فور اروا تا۹ تاب ٣

 ۱ ۳ اک رخ بج قے اف“ هللا رصن ءاجا اذا اتا ر لا :ہیمست هجو ۔
 :ِ ہی اوج رقم “رضا ماتاک روسےس کا

 ۹ نفی لیک شنا تام ییا :طبز ےس ةروس هقباس

 ۰ تربت نا تروض اے رگ کت حی
 ِ ی اج واک e تام ا یز
 ا ۱ ۱ :صاوخ ےک رصنلا ةروس
 - ]یر رپ هه زنگ 4

GE۱ -  

  eتاز سرک قوم تا ی ورا نی رک تو تل ٠
ِ 

 ہت سطل سی رس ا

 - _۔اگ ناھ یز ۱



 کانو یکم را روم تروس نا لو ۱2 نیا تر رطح
 ٠ںیہ ا ها ےن فل شل اب اتو دلما اک ایگ یا ین هاچ یئکی ور

 0 ےہ رل وتش ںیم رافختت ادارت ےل سا
 کلش ھ۸ کراپلا نامضمر روا اوہ تباخ ےب نامرف کلات شان اچ ۱

 "ا ے٠ ےگ ےنوہ لقا سیم مالسا فرد حروف ور وا گلم

 کش ےک وج ےس رک اف زار اکے رشک ط لت ےک شاور تروس رہ

 ےن الس ۔ےھج ہن ی نادل مارکہ ری و اوس ےک تار حر اح فرصد ڈرا وحن 7
 شی تراس سا نایت ایج ۔ے ےک وہ مر تقوی روض نک

 “جا 19 8 اے دال مو 11 1 _و«مالسا لق اد خر وٹرد رک لوگو ۱

 ۱ دنچ ےک رک ل وقمالسا عج آے ںوہنج کولودای ؟ے اسوہ ید آر اچ ایف بلطم اک

 لو س مالسا ےک نا حر فرد جر نکی تدر ق یکن اکران مر ےک غور
 ۱ کے اتوہ تبات اف قوت یک اج لرل ل کک ید ےد ڈار کسو ۱
 نی ما تقی کلپ ےہ مات ا کی ب جر ظن اک نادر .

 ديلا جی ے ےب لو

 یک ادای
 سن ےس ایمر فر کذ ما اک ل ولوو یوم یک یار وا بہاولا شیٹ خروس لا

 عرولر کیا شو روس سا ےس ر رکے دلایا ےک لو زن پیتر تروا ےہ ج روس کرک ر ر ©
 _ںڑ فو 2۸ اردا ت ارک۲تای 1 ۵

 ےک بالانس حس بتو بهل یبا ادب تست تب یگ ی قوت سا : :هیصسنن ہو

 کال ےک ناروا ےس ایگ ایک کذ اک وادع اس ےک 189 ملل ۓئاج وہ داپ رب ہددوا ںیم اج ٹو ۱
 ۱ '” چز وس مان اں کا تره امر وب ےئل یہ ۱ ۔ےہ یئکا درج کے ناچ لساژ یم مج ان ند ےک تم ایت دا ےس وہ

 ( ر کلک اقل ) اومد رقما



 5 ۱ ی بو کا ا
 ھی“

 ` شاو گہرا دوا لگد راک آد اکے رن برک پ توادع ایگ

 م شا کاتر انا لوسر ناشر

 کنریشع رٹناو” شرا اراک ب آب ج ے ای آں یم تاور ۱

 روا ے ار ڈو وراو تشر ی“ رق ےک نادنامن نیس اپ تن ںیم لات < نيبرقالا

 ید مالسا تگ وب ۔ےک رک روا یو زاو ون ولیم تر کے چ اص ہوے پ آ

  اذهلا مویلا رئاس کل اِن” :ھک تای تا انت ا یمن بو ۱
 وکلا زور لو اسد ےک ردب ٤ وو رغ انچ وب لرتاع ورو لا “نع مج

 مکے فخ ےک ےناج کل مروا ال مک سرع وکس تاو کیا اکن وگاط
 ۱ زور نت روا امگر م ںیم لام یا بہاواا کف جا ءار لاڈ کل اوکس ا ےن لولاو ٰ

 ےن ںوہنا ای واول ڈ رکا ٹا ے ںورودزم و از ےن ڑ بج < یر ی ڑی کوی ال کت

 ۱ ورک ےہ ے ؤارلے د اک دے یزلل# یارلد و اھ ڑگ کیک

 بکس یم زا ا قوسکاھکیدراب کیا ےن شک تیادرے قرط ےہ
 ۱ جدال هه ےئدہ ےک م السا تر ےک 1ےک 17مل ہیلعلا یلص

 ` ے کرامو وچوروا ےرچ ےک پت سل ابد ٦او ترام ری بالا ت

 اب ےۓم کیم سادھو یا و 1 لارکب جج ۔اھت اہ دی نوت
 ا -و وا ۳۳۵ کد زا 2-۱۳۲ ا )۳2 ا موج ۲ ۱ تک ان را او اب ال دل ادا N ۰ 'تتئ a ee i a r ger oj ay opr er mn nk | ٩ اتککک- کن ون ون EY ہیریٔ'

 ۱ ۱ ۱ ات و ۱ و

 ۱ گوش لر ناش اات شکار :طیر ےس ةروسا نفس

 1 حس دون لاپ واک قلات اں و روسای ےس تقلاخ ۱

 .. لا 2/۶5 کت ره ےک لا گپ یی یک ب ہور وا اھت کز حلا پک تک ہوا : :ہدئناسف .
 دام ے “بطحلا ل امح" کے اہک سل ےس ےس جد یک پیج سیم گل[ یادش ےک ںی اان ہر اتقا
 ۱ ۱ _ے ںیم ین ا یھب کم یہ سی یر اف یخ انچ ہی و لقب ےروخ لن
 7 پک ےل ےک او یہ را یا ای :تیصاخ یک بشلاا ةروسس
 ۱ ۱ ۱ 2 ۳ للہ ہت سس باس



 ۱ اکے رکا ہی لک

Eارغ ےےرک تسررتت  

 ا ںویڑکگند کیا ی ایا او کے ساب شک

 ییز یم ندر کی ا یر یکں یکم ینگ ویکی ےہ ےک چک

 مش کیاےس فرط کلا یاس در رپ کیا اماکن وبا 5۹

 یر سیم ےل ےک نا یاد ار کے ےکر پے چپ ۰ ےک ٹیپ وکے کس ہا ےن لااو# ١

 تست

 ۱ لپ رشا

 ہک ا ہد اج لم تم لا ماهر ہو ہک دام ٹپ ا ا
erie ttt te aT TIT e TT 

 سورو کا ۔ے رر کے ر اپتا ےک لوز بیت تروا ےہ ةروس کر ۱۲یکم رکن آ رر 0

 ۔ے یوی ںیہ فا ٠7٦۹ روا تماما تاج 1۳ و کر کیا
 یا ای صاف کن مہ لات کرا حا ںی رو کاک :ہیمست هجو
 ۱ _ے ورکا ئل ےک راھاب بس بهش کے رب بلطم کیر الخ اک ةر لاے جو

 یا ۔ےریح کس نا لاو اک ت ام تر شرہتی a اورو :طب در ےس دروس ہهقباس

 (ی ےگ اتب) ۔ےرنایماکس لا یی روس



 لک سا ور توا دوم ےہ ارت دحاو نیم تافصردا ت 2 از لاتا

 یک کس ی کوس ایہ یو اہانچ و تاب ی یک وک را
 ۲ _ے یا جا نج فرط کت ہاشم

 قم سس ابو لورا یت رم ٹا تا
 1 چیزی لس تیدر یر بدا ترک

 ے اتکا کیا رہ روا ےہ او ےب ےس یہا رم تا ڈو 0

 ۱ ۱۳۳ ا DEN بی

 و گر اضورورع یا یی رکن ای بن اکبر ساک جک جایگوہ یھب اوج

 - نا سکت طحرو اویا ر رک ترفحح سلوک یر کے ریت اےک
 ۱ ریمیکس قتل کوک ایا رف چارے دارت ساک

 لب تاتو تاتو کا ماتت یقاب رواہ یو فرانک کل

 شرع اترکت یاد الوا ےل سري نج ےہ ابد لاک نانا 7 ۱ 5 :ںیہ تام قداشرا قاتل امر فرح الہ گی دوشم دع کیا شرف

 ۱ سش ہی راک ےہ لزا

 0000ص. 7 :لوزن ناش

 ۱ ۔ثوم لذة ریپ سا کب مگن ای فاصوا رس بر نشت رام

 ۱ :صاوخ ےک نهالخ ذا ةروسض

  iو جسارت شب پا مال خال ا روس ۱ ۱

 تن را یر سا ناتا ےس ےن رتا ےک سئالخاوک؟ہزوس سا یر اوج... ٣
 ۱ ناتسرت با ناک رپ ئل ءم جرم راک و« برکنار وج ۱ ۲۳ یی ۱

 1 ےہ ابا بارم ےک ادخن کل ودرم ےک ن اترتا ےہ کرکت اوما یک ۱
 4 5 سیف ار الو همی ےک ربا شل ۱



 7 ایک اف ترش لاسج تر قو
 هلو آس ہانی ب رے شرکت دار 71 ()ر ےا

 ے نرد کان طخ ی کے ر یز تا ےک تار کوک ۓ اج لی اریهرنااک لا بژ

 یہا دارفار شنی مئارج حر ط یار وات نولب رواج یگ ذو مرواے ںوراھچک تا

 کام روس سا ےہ ای اش اک اے ر ایا ےک لوزن پیتر روا ے 5ر وہ سا ا 3 0

 ےہ ۰ سال نما تال روا تای ۲۵ مور
 ےس 'قلف جی[ قلف نا سم سس“ قلقلا برب ذوعا لق تی یک یک روس سا :ےیج ست هجو

وم یر ک را تست اک تار کولے وار ۱
 ےس ق لفل حروسم اک جروس یک اے سس لوتراد

 لکو نہ ادت قت سج ناچ رک اکتامہ نجمہ کی روس :طیو ےس ۃروس ہقباس

 نایک ا سٹ ۃرو یکادرععب ےک اروا یم سا ےہ وذ اعتسا رتا ےک اروا

 بیل وزن بسا ا ےئل سا توت لز ان تا کیا کرج سانلا”7روضوا' قلف'”؟روس :لوزن ناش ۱

غ ایدرگر ھے نے ںیم یں اروا اد دب ریل قم روکے ہوے ی
 تلاحی 11 مو 4 هپ آے سج ا

 ةروس بیت س نج ۔ںیموہ یز ان روس لود م سا یک اد ےس لایت حز فقط ب7 لو شام

قد روال تا ور اکو سی 7 و٭ اروا جام سم
 اقای رارکم ولحم یھب علوم کرک لا 

 قومی سور و رارگں یم سنی یارک اک ت خام کیا می اروا امت ایی کر پیٹ نیز رچ فلت لاو اچ

 گل: پاپ چک ہر گیا کرب تی آ کیا اپ تری مال لر ج تتح نخ

 ۱ .چ_هفعانعژب ازور لقا حر وک ام؟لقزر ۳

 ۔یگوہ تظاطد او الاء ںھ ر ا زوروگ ناق روس لگ ےک ے دو وار ےک ت جول اج

 ۱ ۱ لم 1 نج ۲ وم لم 02 اکی گوداج

 و مح اشا رکات ترم مگ
 ںی داپ دارم ےک رکم اپ راب نت نخست برب دوغ لق روا قل برب ذوغا لف

 تا رک لپ کد ی مما 11 یو مزور کز ور سی اعاع دب روا س ر الہ ں ج لایت اےک گم دب ای ہدایزروا

 ۸ اعدیبروا اکے راہ کاپ لاحت اء اشنا "یخ اهر کلم هوم یف یح ال نج حاجت

 ۱ عبد دات و نو رے رق رھ یک ےکر ایس



 افلاک یارب ثا ےک سا ںی تک کن ماج دا مس

  ۔ےئلب ہانپے مات نارکال
 ۱ ۱۳/۹ کو یب ےس ےس ویلا لی نارگا گور لروا

 ۱ ےک سج ےہ اتا اہکوکے میم لار حک ےنرک دو بج گے یار ۱

 ۱ یکب لطو ان یھی ےس ی ےک انچ ۔ےاتراوز وزر آل تش لاوزے وور سام ےل رز

 _ ۔ےلاجاھڑک نھ ےہ یری اغا دب تیا یا تی یبا

 ۱ "دان کلان رٹ اد تاتو ۱
 ۰ ا0 ایک ا ٰ

 ۱ ے رش ےک لوز چ لاو ساب ناصقت ع اینو عروس سا کتی یار تام

 ۱ شا ماش او ان ناصتف رود یم روس روا رکذ که اپ کش

 5 یک رس یر ا 0 1

 ۱ ےس رہ اوہ یاب و با

 اه < تو هرس نا سیم ةر اروا: ریو دص ا اب هداج فیل لاو وچن

 لش ورونا ۳ BEZE Jizz رو یمن ۱۳ کمک آق 0

 _ س فو تا روا تام تی ٦غ وار کیا

 O سانلا فل ںی روس یا گی : : ہیعسم ےک و
۹ 

 اوج " ساثلا عروس

 وزات صا آر تے صفر دی بج کا مورو ا ےن کرس روف وفات :هدناف

ت اق و روسروا ورو کر [ ایا ہوے وہ محب جا ما ا
 نیم ام ےک ںواروخں ورد ے رو یکے ےک پ

 ۱ بر” شر توس بستم« یا رز اللا بر رے انچ ےہ ر اھت سش معیت ےس برات اکہ رد تیا م

 "بستم “سانلا ه هلا” رواع_*نیدلا موی. کلام: 'بسانمےک “سان کلم روا ےک ؛نيملاعلا ۱

 سام «ساتخلا ساوس ول روا - '“نیمتسف کای" ساتم ےک و ذامتسارواےہ “دبعت کایا _

 ۱ یف گار 08 201 ب و اشا الاد ۔ے “اندھا



 لا یو... یتیم
الا میش نت ی بلقےک نانا صانوج ۔ے

 بچ ںواسوردا ت

 ر ۶ یر لا ایا توق بج روا ںیہ ترک ما لک وک ایی ےک کر ار

ک پ الی ترضخ آس روس سا ےک سا اک ادوار اک ن درش یٹ
 ےساد ے

را تالش یلاطیش کے س مگن و قے ۱
 ۱ تاچ کشا تور سلام و

 ۱ ۱ ۱ ۱ !م ارشاو ۔ںیہر

ِ 6۵ 

 تان 5۹

 الان آرت فری تبسانم یکم رکن رم تتار کی یا ےن نم ملٹی :

 اوہ تیہالا ف عو م روا اھتایام ''نیملاعلا بر هلل دمح لا" روا گم ےس ٹیم ار فو ےک راز

 ہن کب واک تی کاره کت آید اپل مار “ ساتلا هلا” روا

 ترضن یک د کز یف حاص۔ ےس اہ کرا ڑ گر پںم تعاط ا تو اتام کرا زرشک اروا ےس ای ایک

 روا ےس فرتےک "بم ادتبا یکن رک اکی ٹی لقب لوقا ےک کوب و ترم زهرا
 پا

¥ FF 

 ہچ اچ اج یہ ںاہج لود نر کہ ہداشا فرط کت اب سا! سی ہر رسم انا

 ا را اه اک
 ا( جز نار رخ" و لا

 و7 نو و بم ند ہار ردئآ نس ۱

 :صاوخ ےک سانلا ةروس
 تب لوم ات اوکو التم کس انا روس یر رج 5 با

 ۱ ۔اگ رم ںیم یک لسو نکا هو

 ےس لک شا ںیم ار زا روس قو ٹا کد یر ظاہر اب یکی و 71س ۔_ ۳

 اگے اجوہ تسرد

 ۱ ۔ےہ انہ قانا ےس ےنرمکم راک الا 3 روس شیر ۳

 -_لاجو+ناس آت وم یس ات هل الاخر وسر سس اوہ سیم مکس عرزن ید آج ت٣ ۱

 ےس دک الا روس تقو ے وسواس ورواے رک ںولائاروا ں وج ۵

aتر وس ناس هکر یوفکس_ لو لب روا ںونجوکں و  
 ۔ے رف ان اکڑل ںیم ےک ےک نا ریس لا

 الا روس تو ےس وم لئاد کاپ ےک یا ہووہ فوخ کک ہریظ هاش الگ آں ص ے

 اگے دم اباد کاپ ردا گے اوم نکے اے ہک رس نا لاعتشارتل حر



 توص یبہ

 ..ے مٹر گر اپ کل ایپ تم انع یکن سال یک دارت تاپ نج ےک رک شاد کراس مار: یک

 3 را قباوہ لصر ام ایکس ان ےس تح اتع پم نک ات لع چ سا سیا لا ے

 راغے ےن ںیم کک اتے رخ ے ا ۔اھت اتکسر کش لوک اک ا نی یھب وت ون نوم د لاس اش لی رت ۱

 2 ےک ترقففمو تز یو لک لوماتبامردا لورضام شے لاع ہاگرایاکپآ | ترسم چ وا ےک وبا ۱

 | ره دات رکا 6ے تلو زور ےک تما امان ترا رفتی ے رظ کرت ےس ر ات
 بکس ت یک زور ی |تر ق کوک ئۓ اجر امت

 بناتا یا بر رس رس یی یت سید ۱ ۱

 با اف سا کی | مو ین یس چ آےک ند اغ ماقرواےریم

 د نش د خاش وی ما کیی ما قر کے تایحت ل دم نا زی ءافصایباح اد باج اات
 پد ها فقر اف بییحفوکے رق راورا یکم ارکد ادچا نرمو مارک ناسا تر روا نیم آر
 «ة دارت فاعم ےس مرد نش یئیوصح تارا مرز رم لایت یو ی ۴ نارود ےک کل 0 الگ اوز

 تار تاب فلان ےہ تاب احنا یس صحت ے اوا س نا وه تب ر یماقت یار کی رن ریٹ
 لوح الوم لاپ م اق ود گردم ر باد ابا رم وصل ایام رق ن وات نار ود ےک مک ا ےن
 ٠ ںی ر ماتی ءانم کی ام ےب یبا مو نایذاکرت ےس ےن رکا دار کن ج اقبل وطب رشا مس یقینا
 یر شاک ورد شا ئی سرا زارک ا تروا تاک دلانا فیس یارب تاچ _ریدوا

 لی نکے ر نارود ےک م Ki نوھ مارک ایسا ما رد زب: ناک نون ی بے ر میل تاذ

 ١ج رات لا الا سن تر یو ار وا واتر ییا عاد ےک بس نا لاراب ےاأ یھت رفت اعر یون

 تقع نونارچ ونش اچ < ںوگر ےب لشو مع لع ےک رگ ضا ؟ ےزےناہ ےا !شاے ا

 ما ام توت دد ےس ارغاورافکولں و لاو ےن 7 آہ دت اروا لوک موت. لون روا نواب بام
 مرا یا ایس نی آرا رفالاپ لوپاکن آر تروا

 بر ایةجح ان ہلعجاو رهن ءاناو لیلا ءانا میر کلا نارنقلا ةوالت اتقزرا مهللا

 . هدعو یطزتو یس دوا یس یت رس سروس .ننیملاعلا

 ےن ٠ ایا ای امناد تک ِتآمولعم

EMS ےہ 



 ۰ _ یں
 -- 7 ںی

 یل ا اتریش
 ی ۱ یز ری .

 99000071 0 كل آرم ورا

 7 مسل ۰ نآرألا فراعم

 سس بس

 یس ریش

 07 ا شوو یر

 5 ا تا روسیی رو )ا اشارت

 5 7 نآر رر ف شک لیبل

 0 ` یر

 0. ۔نآرقأاءاف

 ملی نار أا نامت

 رکن یا لیا سا نیر لاد امان ام
 ات اپ لاء نیت ا ان الوم

 یولب د ٹری - | یک ااع

 ا 7 زا رکا

 دنیولو عن روا : لوما

 ر ا لوم ن اتکا ۳ 0

 یولعرت اکس ییردا مج ان الو ترضحص

 ٣ل ار مار بت الم

 7ت. الوم رح یش
 عد نلاج رگ الوم

 یر تلی یا قاع شان الوم تر
 کداباب رورج راز بگ اب لوس

 0 رپ زاد اش مر

I Iواز  

 یولعر اک یر ام ت ان الوم



 ایٹ وضو ن ںآرقلا بیت

 کو كا ا ا لنا امام

 مسافت سرک |
 شاو یر یف
  نآرقلامولع

 چا او درس ٹا لان

 نآرتلا یف ف نایبلا لیہ
 ك آر قلا عصالخ

 ید مشا اص ا رل

 آری
 ہرای میش کرد.

 e آر
 رک آر اعم

 ` تات اکت صر

 میل روس سو یخ 7

 Bb e جا رن عا جہ

"۷ 

mmm HEN و عو ص E 

 ×× ئل دا او و +

 تل عا اح عی ا عا رہ در ور

 هو و بل ےس ےہ ےس

 mma او چل HS عا ںیہن

 ۴ ےل سد ہل دو ا وع

 دوا ےہ ے اد م و ع اس

 لیک لوم تر
 لری بم وبش اري حراما

 فسیا نب دلا الص ات الوم

 ینانع قل جشن الوم ۱

 یا موادی ان الو

 یری مرگ الوم
 یرول وک ار الوش .

 "ین فا شارع

 کو جای )رولت

 ناله شات ایل راوا

 ۱ ٭ یر امی ز ات مرا لوم

 یا راتلارپعا لوم

 رسا ماین اب الوم .

 ہں ۱

 ا اوو ان اوم

 -دوغفعح

Thanks to Marfat.com 


